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تغییر کارآمدی، تعبیر سرآمدی

سرمقاله

وزير راه و ترابری در مراسم توديع و معارفه مديران عامل قديم و جديد 
سازمان بنادرودريانوردی با اشاره به تاكيد مقام معظم رهبری، مبنی بر 
ــور، از معاون جديد وزارتخانه در حوزه ترابری دريايی  توسعه بنادر كش

خواست تا برنامه های خود را بر اين اساس متمركز نمايد. 
وی، كاركرد بنادر كشور را همچنان سنتی  پنداشت و در مقايسه با بنادر 
ــواحل جنوبی خليج فارس، وضعيت فعل را در شأن نظام  همسايه در س

اسالمی كشورمان ندانست. 
دكتر بهبهانی در اين مراسم ضمن اظهار تاسف از عدم توجه شايسته به 
ــت؛ "اولين انتظار از مديرعامل جديد اين  بنادری چون چابهار، گف
است که بنادر جنوب را به هاب منطقه تبديل کند". وی ادامه داد؛ 
"با توس�عه و ايجاد کريدور ش�رق- غرب، بايد شرايطی را ايجاد 
کنيم که با عبور کاالهای مختلف از ايران از محل ری اکسپورت، 

درآمد شايانی نصيب کشورمان کنيم". 
ــئول، هر چند پيش تر از اين نيز به كرات  ــخنان صريح اين مقام مس س
ــت، اما اين بار در شرايطی بيان می شود كه برنامه چهارم  گفته شده اس
توسعه، ماه های پايانی خود را می گذراند و در آستانه تدوين برنامه پنجم 

قرار گرفته ايم. 

ــور، طی سال های برنامه چهارم به وظايف  هر چند زيربخش دريايی كش
ــوارد از اهداف برنامه  ــل كرد و حتی در برخی م ــتی عم محوله به درس
ــای منطقه ای؛  ــتاب رقب ــه با كاركرد پرش ــی گرفت، اما  در مقايس پيش
ــد، به منظور نيل به اهداف سند  ــتيابی به روند رو به رش همچنين دس
چشم انداز كه می بايست قدرت اول دريايی در منطقه باشيم، بسيار كند 

عمل كرده ايم. 
دكتر علی طاهری، مديرعامل سابق سازمان بنادرودريانوردی نيز در اين 
مراسم، ضمن بيان عملكرد مطلوب حوزه دريايی كشور در دوره گذشته، 
ــت؛ "کارهای انجام ش�ده در مقابل سياست های کالن  اذعان داش

نظام و آنچه که بايد انجام شود، قابل ذکر نيست". 
ــاحلی  ــل دريايی- بندری و س ــای بالقوه و بالفع ــم توانمندی ه علی رغ
كشورمان، آنچه كه بيش از همه باعث كندی آهنگ رشد در اين بخش 
ــدرت و مديران دولت  ــدان آگاهی های الزم در بين اصحاب ق ــده، فق ش
ــت. عدم اعتنای برنامه نويسان به قابليت های دريايی باعث گرديده تا  اس
ــازمان بنادر؛ "سهم ارزش افزوده حمل و  به زعم مديرعامل جديد س
نقل دريايی در توليد ناخالص داخلی احصاء نشود و نقش دريا در 

اقتصاد کشور مشخص نباشد".

بنادر نسل سوم؛ 
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ــف اعالم می دارد؛ "متاس�فانه سياس�ت های حاکم  وی با اظهار تاس
بر کش�ور اغلب بّری اس�ت تا بحری. ش�هرهای بزرگ بيشتر به 
داخ�ل و مرکز کش�ور گرايش يافت�ه اند، در حالی که ش�هرهای 
پيش�رفته جهان در کنار س�واحل و دريا برپا ش�ده اند." مهندس 
ــه صدر با تاكيد بر هاب بودن بنادر جنوبی، ادامه می دهد؛ "چرا  عطاءال
بايد ارزش اف�زوده و مزيت هايی که می توان به راحتی به دس�ت 
آورد را از دس�ت بدهيم؟ اکنون توس�عه بنادر نسل سوم و ايجاد 
چرخه لجس�تيك و توزيع کاال، نكته مهمی اس�ت که با توجه به 

ويژگی های بنادر جنوب، بايد مدنظر قرار گيرد".
ــرای آنكه از  ــت و امروزه ب ــب و كار بنادر در گرو تجارت اس ــق كس رون
ــت خود را با تحوالت سريع  كورس تجارت جهانی عقب نمانيم، می بايس

بين المللی همسو سازيم. 
ــهيد رجايی، امام خمينی)ره( و چابهار در جنوب و بندر اميرآباد  بنادر ش
ــور دارای ظرفيت ها و قابليت های بااليی هستند كه در  ــمال كش در ش
ــتگاه های  ــت )ارتقاء( و برنامه ريزی و هماهنگی دس صورت تغيير ماهي
ــت تا در آينده نزديك حرف  اجرايی و مرتبط، قابليت آن را خواهد داش
ــار  ــب درآمد سرش اول را در حمل ونقل دريايی منطقه زده و ضمن كس

اقتصادی، كشور را متحول سازند. 
ــم تصريح می كند؛ "بايد  ــدس عطاءاله صدر همچنين در اين مراس مهن
توجه داشت و مراقب بود تا رونق اقتصادی به سوی مناطق ساحلی 
گراي�ش پيدا کند. به طوری که اين رويكرد، هم در جهت عدالت 
اجتماعی و هم در جهت توسعه عادالنه ثروت باشد. اگر بخواهيم 
با همين روال کار را ادامه بدهيم، با توجه به س�ند چشم انداز 20 
ساله کشور، الزم اس�ت، در بعضی از بخش ها، بازارهای جديدی 
ايج�اد کنيم، ضمن آنكه بازارهای کنون�ی نيز، بايد تا حد امكان 
توس�عه يابند. بازارهای جديد بايد در کنار مقوله خدمات بندری 
منظور ش�ود که اين ام�ر، ايجاد زمينه های جدي�د برای فعاليت 
بخش خصوصی را نيز می طلبد. اکنون حرکت ش�روع شده است 

و ما برآنيم که اين راه، ادامه خواهد يافت".  
       
ان شاءا...        

مدير مسئول



مرجعیت راهبردی
 سازمان بنادرودریانوردی

با حضور وزیر راه و ترابری، مدیرعامل جدید سازمان بنادرودریانوردی معرفی شد

 سيد عيسی عماد

گزارش

مراسم توديع "دکتر علي طاهري " و معارفه ی 
"مهن�دس س�يد عطاء ال�ه ص�در" ب�ه عنوان 
مديرعام�ل جديد س�ازمان بنادرودريانوردي 
ب�ا حضور وزير راه و ترابري، جمعي از معاونان 
وزارت راه و ترابری، نمايندگان مجلس شوراي 
اس�المي و نمايندگان بخش خصوصي، در روز 
سه ش�نبه، 28 مهر ماه س�ال جاری در حالی 
برگزار شد که اس�تان های ساحلی نيز به طور 
مس�تقيم از طريق ويديو کنفران�س و ارتباط 
ماهواره ای، شاهد برگزاری اين مراسم بودند. 

بنادر جنوب به هاب منطقه مبدل شوند
ــری،  ــر راه  و تراب ــی"، وزي ــد بهبهان ــر حمي "دكت
ــاره  ــم بود كه با اش ــخنران اين مراس ــتين س نخس
ــت: "امروز  ــای "دكتر طاهری" گف ــه توانمندی ه ب
ــرادر جابه جا  ــك صندلی را بين دو ب می خواهيم ي
ــازمان  ــت س ــم. البته موضوع جابه جايی رياس كني

ــل برمی گردد، چرا  ــوردی به 11 ماه قب بنادرودريان
ــر طاهری  ــت به دكت ــه رييس جمهور می خواس ك
ــتم  ــت بدهد". وی افزود: "من می خواس ارتقای پس
ــمت باقی بماند كه در نهايت پس  وی در همين س
از 11 ماه كنش و واكنش تصميم بر اين شد كه از 

سازمان بنادر برود".
ــع و معارفه ی  ــم تودي ــر راه  وترابری در مراس  وزي
ــوردی تأكيد كرد:  ــازمان بنادرودريان مديرعامل س
ــركت های تابعه ی  ــدت وزارتم در بين ش "در پی م
ــازمان بنادر شسته رفته ترين سازمان  وزارت راه، س
ــه دكتر طاهری  ــود. از زمانی ك ــن وزارت خانه ب اي
مسؤوليت اين كار را بر عهده گرفت، همدلی كاملی 
ــا وزارت راه و وزير ايجاد كرد. وی يكی از بهترين  ب
ــت و البته اگر بپرسيد كه چرا  مديران ما بود و هس
ــخ می دهم كه چون قرار  ــود؟ پاس وی عوض می ش
ــت مهم تری قرار بگيرد. همچنين بايد  است در پس
ــلمان، انقالبی و واليی  ــری ، فردی مس بگويم طاه

است". 
ــاهد بودم كه  "بهبهانی" گفت: "من در اين مدت ش
پست های مهمی به دكتر طاهری پيشنهاد شد، اما 
وی قبول نكرد". وزير راه افزود: "اميدواريم طاهری 
ــت جديد، مانند حلقه ی واسطی بين  بتواند در پس
وزارت راه و رياست جمهوری عمل كند". "بهبهانی" 
گفت: "هر چقدر درباره ی محسنات طاهری صحبت 
ــاور ويژه  كنم، كم گفته ام. من وی را به عنوان مش
ــا زمانی كه به  ــردم و می خواهم ت ــود منصوب ك خ
ــمی در مقام خود قرار نگرفته است، به ما  طور رس

كمك كند".
ــام معظم رهبری بر  ــزود: "همان طور كه مق وی اف
ــتند، من نيز می خواهم  ــعه ی بنادر تأكيد داش توس
ــای خود را بر اين موضوع  مديريت جديد، برنامه ه
ــاخت و ترميم  متمركز كند. در برخی موارد مثل س
جاده ها، بسيار خوب عمل شده، ولی بنادر ما، هنوز 
ــد و از بندرعباس تا  ــنتی كار می كنن به صورت س
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چابهار اقدام خاصی برای برون رفت از اين وضعيت 
ــت كه اين در شأن ايران نيست.  صورت نگرفته اس
بنادر خرمشهر، آبادان، اهواز، بوشهر و بندر چابهار، 
ــت چندانی به آن ها  ــتند كه اهمي بنادر خوبی هس
ــفانه تاكنون تنها به بنادر  ــت. متأس داده نشده اس
ــده و توجهی به بندر  ــور توجه ش جنوب غربی كش
ــوب  ــرق ايران محس ــار كه مهم ترين بندر ش چابه
ــت". بايد توجه داشت كه تنها  ــده اس می شود، نش
ــارس را احيا  ــور در خليج ف ــد بنادر جنوب كش نباي
ــواحل  ــور واقع در س ــمالي كش كنيم بلكه بنادر ش
ــرار گيرند. اما  ــد مورد توجه ق ــاي خزر نيز باي دري
يكي از گرفتاري های ما در درياي خزر، سهم ناوگان 
ــور ماست؛ چرا كه هم اكنون بيش از 90 درصد  كش
ــهم روس ها و كمتر از 10  ناوگان مجاز به تردد، س
درصد سهم ما است كه اين ميزان بايد افزايش يابد 

و به 30 تا 40 درصد برسد".
وزير راه با اشاره به انتخاب " عطاء اله صدر" به عنوان 
ــازمان بنادرودريانوردی گفت:  مديرعامل جديد س
"من مهندس صدر را از درون خانواده ی دريانوردی 
انتخاب كردم؛ همان طور كه ساير تغييرات را نيز از 
درون سازمان های مربوطه انجام دادم، چرا كه خود 

من نيز پيش از احراز پست وزارت، معاون اقتصادی 
ــائل وزارت خانه آشنا  وزارت خانه بودم و با تمام مس
هستم؛ به اين جهت اگر وزيری از خارج مجموعه به 
ــد تا روند حركت  وزارت خانه می آمد، موجب می ش
ــد". وی گفت: "اولين  ــه كندی بگراي وزارت خانه ب
ــازمان اين است كه  انتظارم از مديرعامل جديد س

بنادر جنوب را به هاب منطقه تبديل كند".
ــعه ی جريان  ــوص توس ــزود: "در خص ــی اف بهبهان
گردشگری در بنادر، به سبب محدوديت ها و شرايط 
و فرامين اسالمی، ما نمی توانيم اقدام خاصی انجام 
ــور های  ــگری كش ــم و تنها در زمينه ی گردش دهي
ــا اگر اين توان را به  ــالمی موفق خواهيم بود. ام اس
ــمت بار تغيير دهيم، می توانيم صد در صد موفق  س
ــه ی زمانی مشخص، جايگاه  ــويم و در يك پروس ش
فعلی امارات را از آن خود كنيم كه اين هدف اصلی 
ــوردی و وزارت راه و مهندس  ــازمان بنادرودريان س
ــت". وی همچنين به رفع برخی مشكالت  صدر اس
ــور  ــی و حضور نيروی انتظامی در بنادر كش گمرك
ــه در حضور  ــه ای ك ــاره كرد و گفت: "در جلس اش
ــرك و فرمانده هان  ــؤوالن گم رييس جمهور با مس
ــی  ــد تا بازرس ــتيم، مقرر ش ــروی انتظامی داش ني

ــك منطقه محدود  ــروی انتظامی و گمرك، به ي ني
ــروی انتظامی بايد برای  ــود. اداره ی گمرك و ني ش
ــازی و حركت رو به جلو همكاری بيشتری  روان س
با هم داشته باشند. وی همچنين به توسعه ی بندر 
جاسك و چابهار اشاره كرد و افزود: "ما بايد با توسعه 
و ايجاد كريدور شرق- غرب شرايطی را ايجاد كنيم 
ــران، درآمدی از  ــه كاالهای مختلف با عبور از اي ك
ــان كنند". وزير راه  ــپورت را نصيب م محل ری اكس
ــذر ترانزيتی  ــان اين كه ايجاد راهگ ــری، با بي و تراب
ــت: "راهگذر  ــت، گف ــرق- غرب مورد توجه اس ش
ــرخس، بهترين مسير  چابهار- زاهدان- مشهد- س
ــور های مشترك المنافع، چين  ترانزيت كاال به كش
و روسيه محسوب می شود. همچنين الزم است كه 
ــادر خيلی فعال تر از  ــمت غرب، راه آهن و بن در قس
ــتر توجه  ــته عمل كنند و به ترانزيت نيز بيش گذش
ــود". وزير راه و ترابري، با بيان اين كه تاكنون به  ش
ــور توجه  ــافر در خاك كش حمل ونقل آبي بار و مس
ــافر  نكرده ايم، گفت: "به  جاي جابه جايي كاال و مس
از طريق جاده و بروز تصادفات، مي توان حمل ونقل 
ــتن تورهاي خارج  آبي را رونق داد و به جاي گذاش
ــگري دريايي در داخل  ــور، مردم را به گردش از كش
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ــگري براي  ــويق كرد و تورهاي گردش ــور تش كش
شهرهاي بندري و دريايي در نظر گرفت. بايد مردم 
ــتر آشنا كنيم و به قدر  را با مقوله ی آب و دريا بيش
ــردم در نظر گرفته  ــت، گردش دريايی برای م كفاي
ــعه و رونق  ــود. همچنين مي توان به منظور توس ش
ــتوران دريايي احداث كرد  ــگري دريايي رس گردش
ــي هاي خود  ــردم را براي برگزاري عروس و حتي م
ــويق  ــويق كنيم كه اين امر، موجب تش در دريا تش
ــرمايه گذاري و مشاركت بخش خصوصي خواهد  س
ــد. با توجه به اين كه بيش از 2 هزار كيلومتر در  ش
ــمال مرز آبي داريم،  جنوب و 1 هزار كيلومتر در ش

ــود كه اين همه ساحل و مرز آبی  بر ما معلوم مي ش
ــروی خوب، جای زيادی برای كار و كارآفرينی  و ني
ــورهايي با  ــف از اين كه كش ــا ابراز تأس دارد". وي ب
كمترين مرز آبي، باالترين درآمدها را دارند و ايران 
با داشتن مرزهاي گسترده ی آبي، درآمد چنداني از 
ــی آورد، گفت: "مغزهاي ايراني، در  اين طريق درنم
شمار بهترين های جهان هستند، اما متأسفانه اغلب 
ــي كار نمي كنند و  ــد و به صورت گروه تك فكری ان
اگر تيم يا گروهي هم داشته باشند، شروع به حمله 
به يكديگر مي كنند. بايد پايانه های بخش خصوصی 
تقويت شود و به تمام گروه ها توجه شود تا به جای 

يك گروه، 10 گروه بتوانند كار كنند".

مسئوليت، امانت و آزمون است
ــم، "دكتر علی طاهری"،  ــخنران دوم اين مراس س
مديرعامل سابق سازمان بنادرودريانوردي بود. وی 
ــدت اخير، تعامل  ــت: "با توجه به اين كه طی م گف
ــانه ها داشته ايم، قصد بررسی كميت و  خوبی با رس
ــده و ارائه ی گزارش  كيفيت فعاليت های مطرح ش
ــدارم. فرصت های خوبی در اختيار مديريت  كار را ن
ــت و البته چالش هايی نيز وجود دارد كه  جديد اس
ــت، آن ها را به فرصت  ــوان با برنامه ريزی و دق می ت
تبديل كرد و همچنين زمينه را برای حضور بيشتر 
ــی فراهم آورد". وی افزود: "در دوران  بخش خصوص
ــاس مسئوليت و حفظ  ــؤوليتم با صالبت، احس مس

ــتيم  ــوردی، توانس ــازمان بنادرودريان ــتقالل س اس
ــگاه بلندمرتبه ای در  ــه جاي ــه ی دريايی را ب جامع
سطوح داخلی و بين المللی برسانيم، اما بايد اذعان 
ــده در مقابل سياست های  كنم كه كارهای انجام ش
ــود، قابل ذكر  كالن نظام و آن چه كه بايد انجام ش

نيست". 
"طاهری" گفت: "برای بنده افتخار است كه دوست 
ــازمان بنادرودريانوردی،  و همكاری، از پيكره ی س
ــؤوليت را به عهده می گيرد. از مهندس  ادامه ی مس
ــت دارم كه با استفاده و مشاركت هر  صدر درخواس
چه بيشتر و فراگيرتر آحاد سازمانی و حضور بخش 
ــير  ــازندگی و مس ــت ناپذير س خصوصی، راه برگش

دکتر علی طاهری:
در  ایران  اسلامی  جمهوری  اکنون 
خوبی  نقش آفرینی  دریایلی  بخش 
دارد کله باید با افتخلار اعام کنیم 
کله در جایلگاه خوبی قلرار گرفته 
تمام  در  ایلران  هم اکنلون  اسلت. 
کنوانسیون های دریایی حضور جدی 
و فعلال دارد و ایلن مرهون تاش 
تمامی آحاد جامعه ی دریایی کشور 

است.

دکتر حمید بهبهانی:
همان طور کله مقام معظلم رهبری 
بر توسلعه ی بنلادر تأکید داشلتند، 
نیز می خواهلم مدیریت جدید،  من 
برنامه هلای خود را بلر این موضوع 
متمرکلز کنلد. در برخی ملوارد، 
بسیار خوب عمل شده ولی بنادر ما، 
هنوز به صورت سنتی کار می کنند و 
اقدام خاصی برای برون رفت از این 

وضعیت صورت نگرفته است.
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ــعه را با توجه به تحقق سند ملی  يك طرفه ی توس
چشم انداز 20 ساله ادامه دهند". 

ــالمی ايران در  ــان كرد:"اكنون جمهوری اس وی بي
ــی دارد كه بايد با  ــش دريايی نقش آفرينی خوب بخ
ــار اعالم كنيم كه در جايگاه خوبی قرار گرفته  افتخ
ــيون های  ــران در تمام كنوانس ــت. هم اكنون اي اس
ــال دارد و اين مرهون  ــدی و فع ــی حضور ج درياي
ــت.  ــور اس تالش تمامی آحاد جامعه ی دريايی كش
ــؤوليتم در سازمان بنادر، ضمن حفظ  در دوران مس
ــازمان، توانستيم جامعه ی دريايی را به  استقالل س
ــته در داخل و خارج از  ــگاه و مرتبه ای شايس جاي
ــور برسانيم و آن را در راستای حركت پرشتاب  كش

توسعه ی كشوری و جهانی قراردهيم".
ــوردی، با  ــازمان بنادرودريان ــابق س  مديرعامل س
ــر مديريت وظيفه محور به جای روش های  تأكيد ب
ــای كار و تالش  ــور، گفت: "تاكنون فض ارتباط مح
ــازمان حاكم بوده است.  بر ساختار و موجوديت س
ــال در خانواده دريايی  توفيق حضور بيش از 16 س
ــازمان بنادرودريانوردی، برای من جای  كشور و س

شكرگزاری دارد".
ــبت اينجانب با دولت و نظام   "طاهری" افزود: "نس
اسالمی، نسبتی اعتقادی است و دولت اسالمی نيز 
ــل و آرمان های بلند  ــان امام راح منطبق بر گفتم
ــت. حمايت مقام معظم رهبری  انقالب اسالمی اس
هم در همين راستاست، و همين حمايت است كه 

ــؤوليت همه ی ما را در پشتيبانی و تقويت اين  مس
ــس جابه جايی، امری  ــت، دوچندان می كند. نف دول
ــده است و از اين رو، من مسؤوليت خود  پذيرفته ش

را به دست برادری ارجمند می سپارم".
ــازمان بنادرودريانوردی گفت:  ــابق س مديرعامل س
"مسؤوليت، چيزی جز امانت و ميدان آزمون آدميان 
نيست و از اين رو، من در هر موقعيتی، خود را سرباز 
عقيدتی چنين نظامی می دانم و در هر مسيری كه 
ــيت الهی ايجاب  ــد و هر چه مش مصلحت نظام باش
ــدوارم اين قصد و عمل  ــد، گام برمی داريم. امي كن
ــه ای برای آخرت باشد و از خداوند  به خدمت، توش

ــالم و حركت در  متعال توفيق پايداری بر مبنای اس
خط امام و رهبری و حسن عاقبت را دارم".

توسعه کشور به سمت دريا هدايت شود
ــهر  ــورزاده"، نماينده ی مردم خرمش "مصطفي مط
نيز در مراسم توديع و معارفه ی مديرعامل سازمان 
ــت: "بزرگ ترين وظيفه ای كه  بنادرودريانوردي گف
در حال حاضر بر عهده ی ما قرار دارد، اين است كه 
جهت حركت قطب نماي توسعه ی كشور را به سمت 
دريا تنظيم و هدايت كنيم كه البته چاره ای هم غير 
ــن نداريم. همه ی افرادی كه به نوعی با صنايع  از اي
دريايی در ارتباطند، بايد افكار عمومی را به گونه ای 
هدايت كنند كه دريا و بندر و حاكميت در آب های 
ــور به عنوان دغدغه ی ملی همه  تبديل شود و  كش
ــوع تحقق نيابد، نبايد انتظار  تا زمانی كه اين موض
غلبه ی موهبت های دريا بر خشكی را داشته باشيم". 
ــكل فرهنگی ما در طول تاريخ اين  وی افزود: "مش
ــت كه با دريا قهر كرده ايم و بنا به فرمايش  بوده اس
ــه دريا بی احترامی هم  مقام معظم رهبری، حتی ب
ــواردی رفع و اصالح  ــت كه بايد چنين م ــده اس ش
شود". "مطورزاده" گفت: "كار كردن بر روی زمين 
ــازی ديگر  ــت از صنايعی همچون خودروس و حماي
بس است. بايد جهت حركت در همه ی عرصه ها، به 
سوی صنعت دريايی معطوف شود و اين نكته مورد 
توجه قرار گيرد كه ما كيلومترها مرز ساحلي داريم 

مهندس عطاء اله صدر:
به  بنادرودریانوردی  سلازمان  اگر 
عنوان مرجع دریایی کشور محسوب 
یک  خصوصیلات  بایلد  می شلود، 
قابلیت های  مانند  راهبردی،  مرجع 
علملی و تخصصلی را نیز داشلته 
باشلد تا زمینه ی مشارکت نیروهای 
اندیشلمند و برنامه ریلز، به منظور 
ایجلاد زمینه های توسلعه ی پایدار 

فراهم شود.

19شماره 28



اما يك كالن شهر بندري نداريم؛ در حالي كه تمام 
كالن شهرهاي جهان، اغلب در كنار دريا قرار دارند. 
ــايه ی وحدت، به دنبال  ــس بايد همه با هم در س پ

توسعه ی صنعت باشيم".
ــور وزير راه  ــهر در حض ــردم خرمش ــده ی م نماين
ــا نظر به اين كه  ــاره كرد و گفت: "ب ــه مواردی اش ب
برنامه ی 5 ساله ی پنجم در مرحله ی تدوين است، 
ــت و فضای حاكم بر كاركرد هيئت دولت، بايد  جه
به سويی باشد كه احكامی واضح و روشن و متعدد 
ــوردی، در لوايح گنجانده  ــاط با دريا و دريان در ارتب
ــاب وزير قول  ــت، جن ــود. همچنين مقتضی اس ش
ــازمان بنادرودريانوردی،  ــه مديريت در س دهند ك
ــود و مورد  طی فرايند زمانی قابل قبولی تثبيت ش
ديگر اين كه، جلساتی با فعالين و مسؤولين دريايی 
ــته باشند تا آنان برای كار و  در همه ی بخش ها داش

فعاليت در اين بخش، دلگرم شوند". 
ــه بايد از  ــزود: "در خاتم ــه اف ــورزاده" در ادام "مط
ــكر كرد.  ــای دكتر طاهری تش ــات و تالش ه زحم
ــخت و  ــوردی كار س ــازمان بنادرودريان اداره ی س
ــازمانی كه بايد با 9 وزارت خانه  ــت. س مشكلی اس
ــته  ــازمان مختلف، ارتباط و هماهنگي داش و 5 س
ــت. اما با همه ي اين سختی ها و مشكالت، دكتر  اس
ــدت مديريت خود،  ــول م ــت در ط طاهری توانس
كارنامه ی پرافتخار و قابل قبولی را عرضه كند. وی 
عالوه بر اين كه تفكری نظام مند و برنامه ريزی شده 
ــازمان حاكم كرد، با اعتقادی كه به كاركرد  را بر س
ــی و حركت  ــت، موجب پوياي ــازمان داش عملی س
ــن می توان  ــد. همچني ــازمان هم ش ــتاب دار س ش
ــازمان و تشكيالت دولتی در  گفت كه فعال ترين س
ارتباط با توسعه ی مقوله ی خصوصی سازی، سازمان 
ــن جنبه ی  ــه مهم تري ــت ك ــوردی اس بنادرودريان

ــرمايه گذاری های كالن  موفقيت آميز آن، جذب س
است كه نقش مهمی در توسعه داشته و دارد".

ترسيم هدفمند چشم انداز آينده
ــدر" مديرعامل جديد  ــيد عطاء اله ص همچنين "س
ــوان آخرين  ــوردی نيز به عن ــازمان بنادرودريان س
ــت: "به  ــه ی خود گف ــم معارف ــخنران، در مراس س
ــرادر بزرگوارم،  ــه ی خود از خدمات و زحمات ب نوب
ــان در سازمان  دكتر طاهری، به دليل مسؤوليت ش
بنادرودريانوردی تشكر و قدردانی می كنم و اذعان 
می دارم كه كارهای انجام شده، واقعيت هايی است 
ــه هم در آمارها و هم در گزارش ها، به طور كامل  ك
ــت". وی افزود: "در  ــده اس ــخص و منعكس ش مش
مدت 4 سالی كه از نزديك افتخار همكاری با دكتر 
ــته ام، تالش های او را در زمينه های  طاهری را داش
ــاخت ها و تجهيزات  ــعه ی زيرس مختلف مانند توس
ــرمايه گذاری  ــازی س بندری و همچنين مساعدس
ــعه ی  ــط بخش خصوصی و توس در اين بخش توس
ــاهد بودم و در آينده نيز اميدوارم  پس كرانه ها را ش
ــری در زمينه ی  ــات دكتر طاه ــرات و تجربي از نظ
پيشرفت و تعالی هر چه بيشتر زيربخش حمل ونقل 
ــود". "صدر" با اشاره به  ــور استفاده ش دريايی كش
بحث مديريتی سازمان و با نگاه به دو منظر درونی 
و بيرونی، گفت: "از منظر درونی، مسايل سازمان به 
نحوه ی اداره ی مجموعه برمی گردد و از نظر بيرونی، 
ــور و  ــازمان به عنوان مرجع دريايی كش به نقش س
ــود. در اين  متولی حمل ونقل دريايی مربوط می ش
ــه از منظر بيرونی،  ــتا چه از منظر درونی و چ راس
ــأله ی؛ مديريت هدف، مديريت منابع  بايد به 3 مس
و مديريت عملكرد توجه كرد. در مقوله ي مديريت 
هدف، مهم ترين بحثی كه مطرح می شود، اين است 

ــم انداز مورد نظر ما چيست؟ اگر ما مسير و  كه چش
ــيم؟ و  ــی را ادامه دهيم به كجا می رس جريان فعل
ــيم و نقش  ــری آينده نگر، بايد به كجا برس از منظ
ــم انداز چه بايد باشد؟  ــند چش ما در تحقق مفاد س
ــأله ی حاد و ضروری امروز،  از اين رو، مهم ترين مس
ترسيم خطوط هدفمند چشم انداز آينده ی سازمان 
ــم اندار 20 ساله ی  ــاس چش بنادرودريانوردی براس
ــالمی ايران است. البته خيلی از اسناد  جمهوری اس
ــعه ی  ــن زمينه، مانند طرح جامع توس ــه در اي اولي

بنادر بازرگانی كشور تهيه شده است".
ــد به آن توجه  ــه ی ديگری كه باي ــزود: "نكت وی اف
ــهم ارزش افزوده ی  ــت كه اساساً س ــود، اين اس ش
حمل ونقل دريايی در توليد ناخالص داخلی احصاء 
ــور  ــهم اقتصاد دريا در كل اقتصاد كش ــده و س نش
ــفانه  ــت و متأس ــخص نيس ــز، به طور كامل مش ني
ــور، اغلب سياست های  ــت های حاكم بر كش سياس
ــتر به  ــهرهای بزرگ، بيش ــت تا بحری. ش بّری اس
ــور گرايش يافته اند، در حالی كه  داخل و مركز كش
شهرهای پيشرفته ی جهان، در كنار سواحل و دريا 
ــد از حمل ونقل دريايی برای  ــده اند تا بتوانن برپا ش

توسعه ی خود استفاده كنند". 
ــازمان بنادرودريانوردی گفت:  مديرعامل جديد س
ــد در آينده صورت  ــی از كارهای مهمی كه باي "يك
ــاس چشم انداز 20 ساله،  ــت كه براس بگيرد اين اس
ــود؟ و تاكنون  ــه خواهد ب ــهم ما چ ــم كه س ببيني
ــت و چه  ــده اس ــهم، محقق ش چه ميزان از اين س
ــده بايد تحقق يابد،  ــزان آن، در فرصت باقی مان مي
ــود را تنظيم كنيم.  ــاس آن، برنامه های خ ــا براس ت
ــرار گيرد،  ــورد توجه ق ــه بايد م ــه ی بعدی ك نكت
ــك فاكتور كليدی برای  مديريت منابع به عنوان ي
ــه از مقوله ی منابع  ــت. زمانی ك ــق برنامه هاس تحق
صحبت می كنيم، توجه ما اغلب به پول و نقدينگی 
ــت، در حالی كه مهم ترين عامل و اساسی ترين  اس
ــانی است.  فاكتور در اين زمينه، توجه به منابع انس
ــتند كه در نهايت به قدرت  ــانی هس اين منابع انس
ــوند؛ به  ــه و برنامه ريزی تبديل می ش تفكر، انديش
ــعه ی منابع انسانی، توسعه ی  عبارت ديگر، به توس
ــا از اين ثروت،  ــود كه م ــانی گفته می ش ثروت انس
غافل هستيم و برای آينده و رئوس چشم اندازی كه 
قرار است به آن برسيم، به حد كافی سرمايه گذاری 
ــعه ی منابع  نكرده ايم. البته در همه حال، برای توس
ــانی، نياز به  ــانی و در اختيار گرفتن ثروت انس انس

برنامه ريزی است". 
ــازمان  ــاره به منابع مالی س ــدر"، در ادامه با اش "ص
ــگان تصور می كنند  ــوردی، افزود: "هم بنادرودريان
ــازمان بنادرودريانوردی سازمانی ثروت مند و  كه س
ــا توجه به مأموريت و  ــت، اما در واقع ب پردرآمد اس
وظايف سازمان در عرصه های داخلی و جهانی، اين 
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منابع مالی برای توسعه  ای دريا محور، كافی نيست. 
سازمان بنادرودريانوردی، از پس انداز آينده ی خود، 
ــعه استفاده می كند. اما با توجه به اين كه  برای توس
اين سازمان براساس درآمد و هزينه اداره می شود، 
ــرمايه ی ذخيره شده ی  خود و  ــازمان بنادر، از س س
پس انداز آن در آينده، برای توسعه استفاده می كند. 
ــت كه اگر بخواهيم به عنوان متولی  واقعيت اين اس
حمل ونقل دريايی كشور، نقش توسعه ی دريامحور 
و چشم انداز دريايی سازمان را گسترش دهيم، اين 
منابع مالی، تكافوی برنامه های مورد نظر را نخواهد 

كرد".
ــری، با تأكيد بر هاب منطقه  ــاون وزير راه و تراب مع
بودن بنادر جنوبی، گفت: "چرا نبايد ارزش افزوده و 
مزيت هايی را كه می تواند به راحتی، به دست كشور 
ما بيفتد، آن ها را از دست بدهيم؟ اكنون توسعه ی 
بنادر نسل سوم و ايجاد چرخه ی لجستيك و توزيع 
ــت كه با توجه به موقعيت و  كاال، نكته ی مهمی اس
ــور، بايد مد نظر قرار  ــای بنادر جنوب كش ويژگی ه

گيرد". 
وی افزود: "كريدور شرق، يكی از كريدور های بسيار 
ــتراتژيك ايران است كه به آن بی توجهی  مهم و اس
ــده است تا آن جا كه به منطقه ی اقتصاد سوخته  ش
ــت. با توجه به اين كه كريدور شرق،  مبدل شده اس
محوری اساسی است، بايد بيشتر به آن توجه كرد؛ 
ــه ي جايگزين محورهای  ــه می تواند به منزل چرا ك
ــه كار آيد. همچنين،  ــور های ديگر، ب ترانزيتی كش
توسعه ی هر چه بيشتر بندر شهيد بهشتی و چابهار 
ــته به رونق اقتصادی اين بنادر در برنامه های  وابس
آينده است. البته، بستر جذب منابع بخش خصوصی 

نيز بايد هر چه بيشتر در اين زمينه فراهم شود".
ــا مديريت عملكرد و با  ــدر" گفت: "در ارتباط ب "ص
ــاختار سازمان بنادرودريانوردی، به نظر  توجه به س
ــازمانی هزينه- درآمدی است كه به  می رسد كه س
تسهيل و روان سازی اجرای برنامه  ها كمك می كند. 
ــتين مسأله ، پاسخ گويی  در مديريت عملكرد، نخس
ــت. يعنی مدير، عالوه بر مسؤوليت پذيری، بايد  اس
ــد. نكته ی دوم: توسعه ی مديريت  پاسخ گو هم باش
ــاختار  ــق آن، بايد س ــر طب ــت كه ب ــه ای اس حرف
ــل جديد  ــا هدف ايجاد و پرورش نس ــت را ب مديري
ــتراتژيك  ــه ای و برخوردار از تفكر اس مديران حرف
ــعه داده و اصالح  ــك، توس ــای دينامي و برخورده
ــاختار های مديريتی اكنون، بايد فرايندگرا  كنيم. س
ــند و براساس نظام تكوينی با نقش هدايت گر و  باش

نظارت كننده راهبردی، طراحی شوند".
ــازمان بنادرودريانوردی به عنوان  وی افزود: "اگر س
ــود، بايد  ــوب می ش ــور محس ــی كش ــع درياي مرج
خصوصيات يك مرجع راهبردی، مانند قابليت های 
ــد، تا زمينه ی  ــته باش علمی و تخصصی را نيز داش

مشاركت نيروهای انديشمند و برنامه ريز، به منظور 
ايجاد زمينه های توسعه ی پايدار فراهم شود".

ــازمان بنادرودريانوردی، ابراز  ــل جديد س مديرعام
اميدواری كرد كه با فعاالن بخش خصوصی ارتباط 
ــود و از متصديان و برنامه ريزان  ــتری برقرار ش بيش
ــا نظرات خود را در  ــت ت بخش خصوصی نيز خواس
ــتای هر موضوعی كه برای آنان در اولويت قرار  راس

دارد، ارائه بدهند.
ــدر" گفت: "بايد توجه كرد و مراقب بود تا رونق  "ص

اقتصادی به سوی مناطق ساحلی گرايش پيدا كند، 
ــم در جهت عدالت  ــن رويكرد، ه ــه طوری كه اي ب
ــعه ی عادالنه ی ثروت  اجتماعی و هم در جهت توس
ــن روال كار را ادامه  ــد. اگر ما بخواهيم با همي باش
بدهيم، با توجه به سند چشم انداز 20 ساله  كشور، 
ــت در بعضی از بخش ها، بازار های جديدی  الزم اس
ايجاد كنيم، ضمن اين كه بازار های كنونی نيز، بايد 
ــعه يابند. مبحث بازارهای جديد،  تا حد امكان توس
ــعه ی ترانزيت و توسعه ی خدمات  در زمينه ی توس
ــات بندری  ــار مقوله ی خدم ــد در كن ــی، باي درياي
ــاد زمينه های جديد  ــود كه اين امر، ايج منظور ش
برای فعاليت بخش خصوصی را نيز می طلبد. اكنون 
ــت و ما برآنيم كه اين راه،  ــروع شده اس حركت ش

ادامه خواهد يافت".
ــر را و ترابری،  ــوی وزي ــم، از س در پايان اين مراس
ــور قدردانی از زحمات "دكتر  لوح تقديری به منظ
طاهری" به وی اهداء و همچنين حكم مديرعاملی 
ــدس عطاء اله  ــوردی به "مهن ــازمان بنادرودريان س

صدر" ارائه شد. 

مصطفی مطورزاده:
بزرگ تریلن وظیفه ای کله در حال 
حاضر بر عهلده ی ما قرار دارد، این 
اسلت که جهت حرکلت قطب نماي 
توسعه ی کشور را به سمت دریا تنظیم 
و هدایت کنیم کله البته چاره ای هم 

غیر از این نداریم.
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قدردانی از جامعه ی دریایی ایران

دیدگاه های دبیرکل سازمان بین المللی دریانوردی پس از سفر به ایران

"افتيموس ميتروپولوس"، پس از چند دوره ی 
رياست کميته ی ايمني دريانوردي )MSC( در 
س�ال 2004 ميالدی به مقام دبيرکلی سازمان 
بين الملل�ی دريانوردی )IMO( انتخاب ش�د. 
در طول اين مدت، وی به کش�ورهای مختلف 
جهان س�فر کرده اس�ت تا از نزديك از نقاط 
قوت و ضعف فعاليت های دريايی و چالش های 
پيش روی آن کشور ها مطلع شود. وی بر خالف 
جمع کثي�ری از همكاران خود، معتقد اس�ت 
جهان در کشورهای اروپايی و آمريكای شمالی 
خالصه نمی شود و ساير کشورها در ديگر نقاط 
جهان، بخش اعظم فعاليت بين المللی دريايی 
را به خود اختصاص داده اند. به همين دليل، او 
توجه خاصی به کش�ورهای مختلف جهان، به 
ويژه مناطق مح�روم و دورافتاده از آبراه های 

اصلی جهان  دارد.

گزارش

ــال، به همراه  ــهريور امس "ميتروپولوس" در 22 ش
ــيايي  ــش آس ــؤول بخ ــتااوغلو" مس ــيتكی اُس "س
ــفر كرد.  ــران س ــو به اي ــي آيم ــاي فن همكاري ه
ــال هاي  "ميتروپولوس" پيش از اين نيز دو بار در س
ــود  ــرده ب ــدن ك ــران دي ــز از اي 1364 و 1383 ني

ــوب  ــومين بازديد او از ايران محس ــفر س و اين س
 IMO ــفر چهار روزه، دبيركل ــود. در اين س می ش
ــاي مختلف جامعه ی دريايي ايران ديدار  از بخش ه
ــت عامل  ــا اعضای هيئ ــت هايی ب ــرد و در نشس ك
ــازمان بنادرودريانوردی، وزير راه و ترابری، وزير  س

ــورای عالی امنيت ملی ايران،  امور خارجه و دبير ش
مسايل مورد عالقه طرفين بررسی شد. وی سپس با 
همراهی مهندس سعيد ايزديان، عضو هيئت عامل 
ــازمان بنادرودريانوردی،  ــور دريايی س و معاون ام
ــدر انزلی بازديد كرد و از  ــفری يك روزه از بن در س
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نزديك پيشرفت ها و امكانات موجود در اين بندر را 
مورد مشاهده قرار داد. 

بنابراين گزارش، دبيركل آيمو در طي اين مالقات ها 
ــان  ــخنراني خود در جمع كارشناس و به ويژه در س
ــالن آمفي تئاتر اين  ــور كه در س بخش دريايي كش
ــد، نكاتي را مورد توجه قرار داد  ــازمان برگزار ش س
كه از جمله مهم ترين آن ها: عملكرد بسيار مناسب 
ــران در  ــالمی اي ــی جمهوری اس ــه ی درياي جامع
ــتن  بخش های مختلف اين صنعت بود. وی از پيوس
ايران به اغلب كنوانسيون های بين المللی دريايی و 
ــندی  پيروی از الزامات مندرج در آن ها، ابراز خرس
ــرايط بسيار مناسبی در  نمود و خاطرنشان كرد ش
ــران و نيز بر  ــت حاكميت اي ــای تح ــادر و آب ه بن
ــتی های تحت پرچم اين كشور وجود دارد. وی  كش
ــيار فعال هيئت های ايرانی  همچنين به حضور بس
ــاره كرد  در كميته ها و كارگروه هاي فني IMO اش
ــط  ــمند در اين مجامع توس ــناد ارزش و ارائه ی اس
ــؤوليت پذيری و فعاليت  ــانه ی مس ــا را نش هيئت ه
ــب بخش دولتی و خصوصی ايران در مسايل  مناس

دريايی دانست.
ــخنان خود با اشاره به نامزدی  "ميتروپولوس" در س
ايران برای عضويت در شورای IMO، ابراز اميدواری 
كرد كه اين كشور در سايه ی تالش ها و حمايت های 
ارزشمند همه ی اركان جامعه ی دريايی خود، بتواند 
به اين مهم دست يابد و فعاليت دريايی خود را بيش 
ــد. "ميتروپولوس" همچنين از  از پيش ارتقاء بخش
ــاركت جمهوري اسالمي ايران در طرح مميزي  مش
ــانه ی  ــه  IMO قدرداني كرد و آن را نش داوطلبان
ــور نسبت به ارتقاء  تعهد جامعه ی دريايي اين كش
ــت.  و بهبود كيفيت فعاليت هاي دريايي خود دانس
ــزي در قالب طرح  ــان كرد انجام ممي وي خاطرنش
آيمو، به سود كشورهاي مميزي شونده و جامعه ی 
ــازمان درنظر دارد  ــت و از اين رو اين س جهاني اس
ــت،  طرح مذكور را كه در حال حاضر داوطلبانه اس
با حمايت كشورهايي مانند ايران، به طرحي الزامي 
ــورهاي عضو از فوايد آن  تبديل كند تا همه ی كش

بهره مند شوند.
ــث دزدی دريايی نيز يكی  عالوه بر موارد فوق، بح
ــازمان  ــفر دبيركل س ــكات مهمی بود كه در س از ن
ــور اختصاصی به آن  ــی دريانوردی، به  ط بين  الملل
پرداخته شد.  از آن جا كه در سال هاي اخير، حمالت 
ــلحانه و دزدي دريايی به ويژه در خليج عدن و  مس
ــيه ي كشور سومالی، نگرانی جامعه ی  آب های حاش
ــورای امنيت  ــت، ش دريايی جهان را برانگيخته اس
ــازمان ملل متحد قطعنامه هايی را در اين زمينه  س
ــورهای مختلف  ــادر كرد و به ناوهای جنگی كش ص
ــرف، برای جلوگيری از اين  اجازه داد تا برخالف ع
ــومالی  ــرزمين س حمالت، در نزديكی آبراه های س

حضور يابند. يكی از كشورهايی كه با ارسال ناوگان 
نظامي خود به اين امر انسان  دوستانه پاسخ مساعد 
 IMO ــالمی ايران بود و دبيركل داد، جمهوری اس
ــب قدردانی خود را از اين  ــز به همين دليل مرات ني
ــان كرد اين  ــالم كرد. وی خاطر نش ــدام ايران اع اق
ــه ی مجمع عمومی  ــازمان در نظر دارد در جلس س
ــالمی  IMO، از اقدام نيروی دريايی جمهوری اس
ــؤول اين كار به صورت رسمی  ــران مس ايران و افس
ــندی  ــد. "آقای ميتروپولوس" ابراز خرس تقدير كن
ــخ، ناوهای  ــار در طول تاري ــه برای اولين ب كرد ك
ــورهايی با اين پراكندگی جغرافيايی از  جنگی كش
ــتراليا،  قبيل نروژ، اياالت متحده آمريكا، ايران و اس
برای مقاصد بشردوستانه در يك منطقه ی واحد به 
صورت مسالمت آميز در كنار يكديگر گرد آمده اند و 
اميد است كه در سايه اين اقدامات و بهبود شرايط 
ــومالی، ديگر شاهد اين حمالت و  داخلي كشور س

چنين تهاجماتی نباشيم.
ــی دريانوردی به  ــازمان بين الملل ــفر دبيركل س س
ــفر وی به يكی از  ــدر انزلی، در حقيقت اولين س بن
ــوب می شود. وی در  بنادر مجاور دريای خزر محس
ــه به   ــود در اين زمينه گفت كه هميش ــخنان خ س
ــال فرصتی بوده تا از بزرگ ترين درياچه ی دنيا  دنب
بازديد كند و اكنون خوشحال است كه اين مهم، به 
ميزبانی ايران ميسر شده است. وی ابراز خرسندی 
كرد كه علی رغم عدم پوشش قانونی كنوانسيون های 
ــای خزر،  ــر آب های دري ــی دريانوردی ب بين الملل
ــورت داوطلبانه اين  ــه به  ص ــورهای اين منطق كش
ــن و الزامات را به منظور حفظ فعاليت دريايی  قواني
ــتانداردهای جهانی اجرا كنند.  ــود، هم تراز با اس خ
ــت آب های دريای  ــركل IMO افزود: "سرنوش دبي
خزر، در دست  كشورهای اين منطقه است و تقويت 
ــالت منطقه ای در قالب اقداماتی از قبيل مانور  تعام
مشترك جمهوری اسالمی ايران و روسيه به منظور 

جست وجو و نجات دريايی و مقابله با آلودگی نفتی، 
به بهبود هر چه بيشتر شرايط در اين منطقه كمك 
 IMO ــال، آمادگی ــرد". وی در عين ح خواهد ك
ــتيبانی الزم در  را برای ارائه ی هرگونه كمك و پش
زمينه ی نيل به اين همكاری ها و توافقات منطقه ای 

اعالم كرد. 
ــوردی، از ميان  ــازمان بين  المللی دريان دبيركل س
ــازمان،  ــش روي اين س ــاي پي ــا و چالش ه برنامه ه
ــوان در بخش هاي  ــروي متخصص ج به كمبود ني
ــاره كرد و گفت: "IMO درنظر دارد با  دريايي اش
ــي- تبليغاتي با عنوان »به دريا  اجراي طرح آموزش
برويم«، مزايا و جنبه هاي مثبت و ارزشمند كار در 
صنعت دريايي را هرچه بيشتر به جوانان و نوجوانان 
ــان به اين صنعت، خون  ــي كند تا با جذب آن معرف
ــالمندي  ــاي اين فعاليت رو به س ــازه اي به رگ ه ت
تزريق شود". وي همچنين به موضوع تغييرات آب 
ــاره كرد و از  ــوا و كنترل گازهاي گلخانه اي اش و ه
ــوان يكي از اعضای  ــالمي ايران به عن جمهوري اس
ــت  ــازمان بين المللي دريانوردي، درخواس فعال س
ــه به عمل آورد  ــت خود را در اين زمين كرد حماي
ــي جهان بتواند با حضور مؤثر در  تا جامعه ی درياي
كنفرانس كپنهاگ، توجه و اهتمام خود را به اين امر 
نشان دهد. اين كنفرانس به منظور بازبيني پروتكل 
كيوتو به كنوانسيون سازمان ملل متحد در زمينه ی 
ــامبر 2009 ميالدی  ــرات آب و هوايي در دس تغيي
برگزار خواهد شد و ضروري است جامعه ی دريايي 
جهان به رغم سهم ناچيز خود در انتشار اين گازها، 

تالش مؤثري در اين زمينه داشته باشد.
آن چه به طور خالصه می توان به عنوان دستاوردهای 
ــی دريانوردی به  ــازمان بين الملل ــفر دبيركل س س

جمهوری اسالمی ايران برشمرد عبارتند از: 
- آشنايی دبيركل سازمان بين  المللی دريانوردی با 

پيشرفت های دريايي ايران در سال های اخير.
ــت اندركاران  - تعامل نزديك دبيركل IMO با دس
ــور در حوزه های  ــف دريايی كش ــای مختل بخش ه

دولتی و خصوصی.
ــركل IMO از توانمندي هاي ايران  ــالع دبي - اط
ــای دريايی  ــور در فعاليت ه ــن نيت اين كش و حس
ــای متعدد ايران برای كمك  بين المللي و قابليت ه
ــي به منظور مقابله با  به جامعه ی بين المللي درياي
ــطوح مختلف از جمله  ــش رو، در س چالش هاي پي
ــن ايمني دريانوردي  ــه با دزدي دريايي، تأمي مقابل

و حفظ محيط زيست دريايي.
ــاي  ــكالت و چالش ه ــا مش ــركل ب ــنايي دبي - آش
پيش روي كشورهاي حاشيه درياي خزر در زمينه ی 
ــت و تأمين ايمني دريانوردي در  حفظ محيط زيس
ــر منطقه اي و بين المللي  آن و ضرورت اتخاذ تدابي

مناسب با شرايط درياي خزر. 

IMO درنظلر دارد با اجراي طرح 
آموزشلي- تبلیغاتي بلا عنوان »به 
دریا برویم«، مزایا و جنبه هاي مثبت 
و ارزشمند کار در صنعت دریایي را 
هرچه بیشلتر به جوانان و نوجوانان 
معرفي کند تا با جلذب آنان به این 
صنعت، خون تازه اي به رگ هاي این 

فعالیت رو به سالمندي تزریق شود.
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توافق در هم افزایی

جمهوري اسامي  ایران به کریدور حمل ونقلي تراسیكا پیوست

ــتفاده از منابع مالي  ــي ، اس ــل تركيب ــه حمل ونق ب
مصوب در برنامه هاي تأمين مالي كريدور تراسيكا ، 
ــا و حفاظت از  ــرور كااله ــن  ايمني عبور و م تأمي
ــتفاده از معافيت هاي مالياتي و  ــت و اس محيط زيس

عوارض و كاهش تعرفه ها اشاره كرد".
"دكتر افندي زاده"، در ادامه اظهار داشت: "كريدور 
ــوروي سابق در سال  ــيكا پس از فروپاشي ش تراس
1993 ميالدی، به عنوان يك مسير ترانزيتي مطرح 
ــال 1998، با هدف توسعه روابط اقتصادي ،  و در س
ــوزه درياي  ــورهاي ح ــي و تجاري كش حمل ونقل
ــد ".  ــياه ، قفقاز و حوزه درياي خزر راه اندازي ش س
ــورهاي روماني ، مولداوي ،  اعضاي  اين كريدور، كش
ــتان ، اوكراين ، تركيه ، گرجستان ، ارمنستان ،  بلغارس
ــتان ،  ــتان ، ازبكس ــتان ، قزاقس آذربايجان ، تركمنس
ــتان و جمهوري اسالمي ايران  قرقيزستان ، تاجيكس
هستند و عضويت كشورهاي افغانستان و پاكستان 

نيز، در دست بررسي است.
ــان كرد:  ــدي زاده"، همچنين خاطرنش ــر افن "دكت
ــتراتژيك  ــير اس ــه اهميت تكميل مس ــا توجه ب "ب
ــا- تركيه-  ــي )جاده- ريل( اروپ حمل ونقل تركيب
 ايران به آسياي ميانه– قفقاز و بالعكس ، تالش هاي 
سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي، براي الحاق 

به كريدور تراسيكا از سال 1381 آغاز شد".
ــاره به اين كه كريدور تراسيكا، متشكل از  وي با اش
ــل بين المللي چندجانبه  موافقت نامه هاي حمل ونق
پايه و موافقت نامه ی تأمين مالي مشترك دبيرخانه ی 
دايمي كميسيون بين دولتي، بين دولت هاي طرف 
ــي چندجانبه  بين الملل ــه ی حمل ونقل  موافقت نام

گزارش

ــداري و  ــازمان راه ــي س ــزارش روابط عموم ــه گ ب
ــهريار افندي زاده"،  ــاده اي، "دكتر ش حمل ونقل ج
معاون وزير راه و ترابري و رييس سازمان راهداري 
ــن مطلب گفت:  ــاده اي، با اعالم  اي و حمل ونقل ج
ــير اصلي كريدور  "تاكنون نقل و انتقال كاال در مس
ــامل چهار مرحله ی تخليه و بارگيري  ــيكا، ش تراس
ــياه و درياي خزر غير قابل  ــراي عبور از درياي س ب
ــن تخليه و  ــه مجموع  اي ــت ك ــی بوده اس دسترس
ــاي بااليي را تحميل مي كرد ، اما  بارگيري، هزينه ه
ــالمي  ايران به موافقت نامه ی  با الحاق جمهوري اس
ــيكا ، مسير آن توسعه مي يابد و عالوه بر مسير  تراس
ــتان– تركيه–  ــياه ، مسير زميني بلغارس درياي س
ــب ترين و  ــران نيز كه مناس ــالمي  اي جمهوري اس
ــيا به  ــي اروپا به آس ــير دسترس اقتصادي ترين مس
ــمار مي رود، به مسيرهاي يادشده اضافه مي شود  ش
كه يقيناً منافع اقتصادي ، تجاري و سياسي عمده اي 

را براي كشورمان در پي دارد".
وي در خصوص اهداف استراتژيك الحاق جمهوري 
اسالمي  ايران به موافقت نامه ی تراسيكا، خاطرنشان 
كرد: "از اهداف الحاق ايران به  اين كريدور ، می توان 
ــاي منطقه اي با  ــه افزايش همكاري و همگرايي ه ب
ــعه ی روابط اقتصادي و تجاري ، بررسي  هدف توس
ــراي تنظيم اصول  ــي ب ــتراتژي اساس و تدوين اس
ترانزيت در منطقه ی بازارهاي اصلي توليد و مصرف 
ــياي مركزي ، قفقاز و اروپا ، تسهيل و تسريع در  آس
ــورهاي  ــل بين المللي و ترانزيت بين كش حمل ونق
ــازي  ــا ، ارتقاي استانداردس ــه و اتحاديه اروپ منطق
ــاخت هاي حمل ونقل جاده اي و ريلي و توجه  زيرس

جمه�وري اس�المي ايران، ب�ا ه�دف افزايش 
همكاري هاي منطقه اي و دست يابي به اهداف 
ترانزيتي و منطقه اي، به طور رسمي به کريدور 

تراسيكا )اروپا– قفقاز– آسيا( پيوست.
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پايه، به منظور توسعه ی كريدور اروپا- قفقاز- آسيا 
ــال 1387، موافقت نامه هاي  ــت: "در س ــت ، گف اس
يادشده به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد و 
پس از تأييد شوراي نگهبان،  اين مصوبه براي اجرا 

به وزارت راه و ترابري ابالغ شد".
ــران،  ــالمي  اي ــوري اس ــاق جمه ــزود: "الح وي اف
زمينه ساز عضويت كشورهاي افغانستان و پاكستان 
ــت و پيش بيني مي شود با  ــيكا اس در  كريدور تراس
ــعه ی بيش از  ــالمي  ايران ، توس الحاق جمهوري اس
ــياي مركزي به  پيش ترانزيت كاالهاي چيني و آس
ــتفاده از قلمرو  ايران  ــا و برعكس، با اس ــوي اروپ س
ــتر  ــر موجب تعامل بيش ــه  اين ام ــق يابد، ك تحق
ــايگان جمهوري  ــورهاي منطقه، به ويژه همس كش

اسالمي ايران با يكديگر مي شود.".

حض�ور در اج�الس هماهنگ�ي تراس�يكا در 
بلژيك

ــداري و  ــازمان راه ــي س ــزارش روابط عموم ــه گ ب
ــيكا  ــاده اي، در اولين اجالس تراس ــل ج حمل ونق
ــيكا"، پس از  كه با عنوان "اجالس هماهنگي تراس
ــد،  ــاق  ايران به  اين كريدور در بلژيك برگزار ش الح
ــيكا در افتتاحيه ی  ــاتي بالديف"، دبيركل تراس "س
ــه حمايت هاي فني و مالي  ــاره ب  اين اجالس، با اش
اتحاديه ی اروپا از كريدور تراسيكا، اظهار اميدواري 
ــورهاي عضو  اين كريدور  كرد با افزايش تعداد كش
ــه اي، در عرصه ی  ــاي منطق ــده، همكاري ه در  آين

حمل ونقل افزايش يابد.
ــتقبال از حضور هيئت  ايراني در  اين  وي ضمن اس
ــور بلژيك برگزار شد، گفت: "با  اجالس كه در كش
توجه به ظرفيت هاي بسيار باالي جمهوري اسالمي 
 ايران در بخش حمل ونقل و موقعيت ترانزيتي ممتاز  
اين كشور، اميدوارم  ايران، حضور فعالي در توسعه و 

رونق كريدور تراسيكا داشته باشد".
ــهريار افندي زاده"،  ــاس  اين گزارش "دكتر ش براس
معاون وزير راه و ترابري و رييس سازمان راهداري 
و حمل ونقل جاده اي، طي سخناني در  اين اجالس 
با بيان  اين كه جمهوري اسالمي  ايران پس از الحاق 
به تراسيكا، اولين حضور خود را در اجالس تراسيكا 
ــرد: "روابط  ــدواري ك ــد، اظهار امي ــه مي كن تجرب
ــورهاي آسياي مركزي، قفقاز  حمل ونقلي بين كش

و اروپا، بيش از پيش توسعه يابد".
ــاله ی تجارت  ــابقه ی 2000 س ــاره به س وي، با اش
ــورهاي  ــيا و اروپا، گفت: "كش و حمل ونقل بين آس
ــينه ی  ــا دارا بودن پيش ــم، ب ــوزه ی جاده ابريش ح
ــترده،  ــي و جمعيت باال و منابع طبيعي گس تاريخ
ــتين اقوامي بوده اند كه با بنا نهادن راه هاي  از نخس
ــتاندارد آن زمان، مسير تجارت بين آسيا و اروپا  اس

را هموار كرده اند".

وي افزود: "طراحي كريدورهاي جديد بر مبناي اين 
كريدورها، نشان دهنده ی نقش ضروري حمل ونقل و 

زنجيره ی تأمين در تجارت بين آسيا و اروپاست".
"افندي زاده"، جمهوري اسالمي ايران را از كشورهاي 
ــازي كريدورهاي  پوياي منطقه در زمينه ی فعال س
حمل ونقل بين المللي برشمرد و اظهار داشت: " ايران 
با دارا بودن موقعيت جغرافيايي و تزانزيتي ويژه در 
ــيا و اروپا، نقش  منطقه، در زمينه ی تجارت بين آس
ــور كريدورهاي  ــد. بنابراين، عب ويژه اي  ايفا مي كن
جاده ابريشم، شمال- جنوب، شرق- غرب، شبكه ی 

ــاخه ی جنوبي كريدور  ــيايي و ش بزرگ راه هاي آس
ــالمي  ايران،  ــه گانه آلتيد از قلمرو جمهوري اس س
ــمي ايران در  ــت كه با عضويت رس حاكي از آن اس
ــعه  ــيرهاي اين كريدور، توس ــيكا، مس كريدور تراس
ــير درياي سياه، مسير زميني  يافته و عالوه بر مس
ــتان، تركيه و جمهوري اسالمي  ايران كه از  بلغارس
اقتصادي ترين مسيرهاي دسترسي اروپا به آسيا به 
شمار مي رود، به مسيرهاي ياد شده اضافه مي شود 
كه قطعاً منافع اقتصادي، تجاري و سياسي عمده اي 

را متوجه كشورهاي منطقه خواهد كرد".
ــه موقعيت  ــاره ب ــر راه و ترابري با اش ــاون وزي مع
ــالمي  ايران، افزود: " ايران، داراي 24  جمهوري اس
ــي، پنج مرز ريلي و 11 بندر  مرز جاده اي بين الملل
ــراي ارتباط  ــد بندر كوچك ب ــاري بزرگ و چن تج
ــل جاده اي  ــبكه ی حمل ونق ــت و ش بين المللي اس
ــت  ــش از 184 هزار كيلومتر راه اس ــز بي ــران ني  اي
ــر آزادراه، 6200  ــه دربرگيرنده ی 1600 كيلومت ك
ــزار كيلومتر راه اصلي و  ــر بزرگ راه و 65 ه كيلومت

فرعي است".
ــري  ايران  ــات وزارت راه و تراب ــورد اقدام وي، در م
ــعه ی حمل ونقل  ــيدن و توس ــق بخش ــت رون جه
ــرمايه گذاري  بين المللي و ترانزيت گفت: "جذب س
ــاوگان حمل ونقل  ــازي ن ــي، نوس ــش غيردولت بخ
ــبكه ی راه هاي ملي  ــعه و تكميل ش ــاده اي، توس ج
ــعه و تكميل شبكه ی  ــاس تقاضا، توس كشور براس
ريلي كشور، پايانه هاي مرزي، مجتمع هاي خدماتي- 
ــاي  ــترش همكاري ه ــا، گس ــي و تيرپارك ه رفاه
ــركت در  ــي حمل ونقل و ش ــه اي و بين الملل منطق
مجامع بين المللي و استفاده از فن آوري هاي جديد 
ــام زمينه هاي حمل ونقل جاده اي ايران  و IT، در تم
ــمند و دوربين هاي كنترل  نظير GPS، كارت هوش

دکتر شهریار افندي زاده:
اسلامي  ایران   جمهلوري  الحلاق 
کشلورهاي  عضویلت  زمینه سلاز 
افغانسلتان و پاکسلتان در  کریدور 
تراسلیكا اسلت و پیش بیني مي شود 
با الحلاق جمهوري اسلامي  ایران  
ترانزیت  پیلش  از  بیلش  توسلعه ی 
کاالهاي چیني و آسلیاي مرکزي به 
سلوي اروپا و برعكس، با اسلتفاده 
از قلمرو  ایران تحقلق یابد، که  این 
بیشلتر کشورهاي  تعامل  امر موجب 
به ویژه همسایگان جمهوري  منطقه، 

اسامي ایران با یكدیگر مي شود.
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ــوب  ــن اقدامات محس ــن  اي ــرعت، از عمده تري س
مي شود”.

وي افزود: "جمهوري اسالمي  ايران، بر  اين باور است 
ــافر، بين  ــد حمل ونقل و ترانزيت كاال و مس كه رش
كشورهاي منطقه و استفاده از مزيت هاي مشترك 
ــاي منطقه اي از  ــاي بازاره ــه تقاض ــخ الزم ب و پاس
طريق همكاري، هماهنگي و مشاركت حول منافع 
ــت و فعال سازي  ــترك اقتصادي امكان پذير اس مش
حمل ونقل در قالب كريدورهاي حمل ونقلي، باعث 
ــريع تر به سمت آرمان هاي دست يافتني  حركت س

 اين بخش اقتصادي مي شود".
بر اساس  اين گزارش، "جين لوئيس ويلي"، رييس 
ــي در اجالس  ــيون اروپاي بخش كمك هاي كميس
ــيكا كه با هدف بررسي اقدامات صورت گرفته  تراس
ــاختار و  ــل و چگونگي تغيير س ــال هاي قب طي س
ــيون اروپا  ــش كارايي آن و به ميزباني كميس افزاي
ــات صورت  ــرد: "اقدام ــان ك ــد، خاطرنش برگزار ش
ــت و  ــيكا، مؤثر بوده اس ــه در چارچوب تراس گرفت
ــيكا، با حضور كليه ی  ــي عملكرد تراس پس از بررس
ــاختار آن، دستخوش تغييراتي  كشورهاي عضو، س
ــته  ــود تا كارآيي و عملكرد مطلوب تري داش مي ش

باشد".
ــت ضمن  ــيون اروپا متعهد اس ــزود: "كميس وي اف
ــش  بخ در  ــه اي  منطق ــاي  همكاري ه ــعه ی  توس
ــمت مؤثر  ــيكا، به س حمل ونقل در چارچوب تراس
ــردارد و اقدامات  ــا نيز گام ب ــدن  اين همكاري ه ش

انجام شده توسط اعضا را بررسي كند".
ــرد: "در اجالس بعدي  ــان ك وي در ادامه خاطرنش
تراسيكا كه در آذربايجان برگزار مي شود، پروژه هاي 

آتي تراسيكا تنظيم مي شود".
ــيون اروپايي،  ــاي كميس ــش كمك ه ــس بخ ريي
ــت  ــه ی اروپا اميدوار اس ــن گفت: "اتحادي همچني
كريدور تراسيكا با همكاري كشورهاي عضو، بسيار 
فعال حركت كند و اعضا، تعامل و ارتباطات نزديكي 

با هم داشته باشند".
ــداري و  ــازمان راه ــي س ــزارش روابط عموم ــه گ ب
ــدگان اتحاديه ی اروپا،  ــاده اي، نماين حمل ونقل ج
ــتقبال  ــيكا، اس ــتن  ايران به كريدور تراس از پيوس

چشم گيري كردند.
ــاس  اين گزارش، هيئت  ايراني در جريان  اين  براس
ــي پروژه هاي ضروري خود در  اجالس، ضمن معرف
بخش حمل ونقل، خواستار سرمايه گذاري كميسيون 

اروپا در  اين پروژه ها شد.
ــور افزايش  ــه منظ ــت، ب ــزارش حاكي اس ــن گ اي
ترانزيت كاال و مسافر بين جمهوري اسالمي ايران و 
ــوري آذربايجان و افزايش ايمني در اين بخش،  جمه
ــور در مرز بين المللي  ساخت پل ريلي بين دو كش
آستارا، از سوي  ايران پيشنهاد شد كه با احداث آن، 

ــورهاي منطقه و كشورهاي عضو تراسيكا،  تمام كش
ــوند، همچنين ضرورت احداث  از آن بهره مند مي ش
ــترك ريلي- جاده اي در همان نقطه، با  پايانه ی مش
ــور، مطرح  توجه به تردد زياد كاميون از هر دو كش

شد.
ــتگاه پل  ــك دس ــاخت ي ــنهاد س ــن، پيش همچني
اتومبيل رو، بين جمهوري اسالمي  ايران و جمهوري 
ــتان در مرز جاده اي- بين المللي سرخس  تركمنس
ــي  ــاخت آن، ضمن دسترس ــه با س ــد ك مطرح ش
ــتان به  ــران و تركمنس ــاده اي  اي ــاوگان ج ــر ن بهت
ــورهاي  ــور، تردد ناوگان جاده اي كش قلمرو دو كش
ــريع  ــياي مركزي به خليج فارس و اروپا نيز تس آس
ــدازي مركز  ــيس و راه ان ــود. همچنين، تأس مي ش
ــت و كمك هاي فني  ــا حماي ــتيك ب آموزش لجس
ــيون اروپا در جمهوري اسالمي ايران مطرح  كميس
ــيس آن براي آموزش نيروهاي انساني  شد كه تأس
ــاز، در زمينه ی  ــياي مركزي و قفق ــورهاي آس كش

حمل ونقل و ترانزيت مؤثر است.
ــده  ــنهادات مطرح ش ــر مبناي  اين گزارش، پيش ب
ــران، در دبيرخانه ی  ــالمي  اي ــط جمهوري اس توس
ــيون تراسيكا ثبت شد كه در اجالس  دايمي كميس
ــود و پس از تصويب  ــي مي ش ــيكا بررس آتي تراس
ــط  ــاي اولويت دار، اعتبارات مورد نياز، توس پروژه ه

كميسيون اروپا تأمين مي شود.
ــايان ذكر است، در حاشيه ی  اين اجالس، "دكتر  ش
ــر راه و ترابري، در  ــهريار افندي زاده" معاون وزي ش
رأس هيئت  ايراني، با "اسكوپه"، معاون نخست وزير 
ــر حمل ونقل دولت فدرال بلژيك مالقات كرد  و وزي
ــعه ی مناسبات حمل ونقلي بين  و در خصوص توس
دو كشور  ايران و بلژيك، بحث و تبادل نظر كردند. 
ــات، قابليت ها و  همچنين، هيئت  ايراني، از تأسيس
ــوان بزرگ ترين بندر  ــدر آنورس، به عن امكانات بن

كشور بلژيك، بازديد كردند. 

دکتر شهریار افندي زاده:
 با عضویت رسلمي ایران در کریدور تراسیكا، مسلیرهاي این کریدور 
توسعه یافته و عاوه بر مسیر دریاي سیاه، مسیر زمیني بلغارستان، ترکیه 
و جمهوري اسامي  ایران که از اقتصادي ترین مسیرهاي دسترسي اروپا 
به آسیا به شمار مي رود، به مسیرهاي یاد شده اضافه مي شود که قطعًا 
منافع اقتصادي، تجاري و سیاسي عمده اي را متوجه کشورهاي منطقه 

خواهد کرد.
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اباغ آیین نامه ی روان سازي
 و سامت ترانزیت کاال 

تحقق آرزوي چند ساله ترانزیت کشور

آيين نامه ی روان سازي و سالمت ترانزيت 
خارج�ي کاال از کش�ور ک�ه در س�ومين 
هماهنگي  کارگروه س�اماندهي،  نشست 
و توس�عه و تش�ويق خدم�ات عبور کاال 
از کش�ور )ترانزيت( به تصويب رس�يده 
بود، از س�وي معاون اول رييس جمهور به 

دستگاه هاي ذي  ربط ابالغ شد.

ــاون وزير  ــدي  زاده"، مع ــهريار افن ــر ش "دكت
ــن مطلب اظهار كرد:  ــور، با اعالم اي ــري و دبير كارگروه ترانزيت كش راه و تراب
"حمايت قانوني وجدي از شركت هاي ترانزيت كننده ی كشور و رفع مشكالت و 

محدوديت هاي ترانزيتي، از جمله موارد مطروحه در اين آيين نامه است".
ــي به  ــرعت در انتقال كاال و اطمينان بخش ــا و افزايش س ــش هزينه ه وي كاه
ــه ی مذكور ذكر كرد  ــي را از جمله مزايای آيين نام ــان كاالهاي ترانزيت صاحب
ــازي  ــه تصويب اين آيين نامه، باعث رونق و روان س ــار اميدواري نمود ك و اظه
ترانزيت كاال و ايجاد رغبت هر چه بيشتر صاحبان كاال، با استفاده از مسيرهاي 

ترانزيتي ميهن عزيز اسالمي خواهد بود.
ــاره به رفع موانع و مشكالت موجود در امر ترانزيت در  "دكتر افندي زاده"، با اش

ــتن مداخله  آيين نامه، از بر حذر داش
ــتگاه هاي غيرمرتبط  سازمان ها و دس
ــت خبر داد و هماهنگي  در امر ترانزي
ــف  وظاي ــازی  شفاف س و  ــور  ام در 
ــت و  ــل در ترانزي ــازمان هاي دخي س
تفكيك و تعيين تكاليف سازمان هاي 
ــر مزاياي مهم اين  موصوف را از ديگ

آيين نامه برشمرد.
ــري و رييس  ــر راه و تراب ــاون وزي مع
سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي 
ــور، از افزايش تيرپارك  ها و ايجاد  كش
امكانات رفاهي در مسيرهاي ترانزيتي 
ــر داد و هدايت و  ــراي رانندگان خب ب
ــي به توقف در  ــايل نقليه ی ترانزيت س
ــر از مزاياي  ــن مكان ها را يكي ديگ اي
ــه با تكميل  ــت ك اين آيين نامه دانس
زيرساخت ها، نه تنها موجبات حفاظت 
ــت از محموالت ترانزيتي در  و حراس

ــود، بلكه آرامش خاطر  ــگام توقف كاميون ها در اين مجموعه ها فراهم می  ش هن
رانندگان را نيز به همراه خواهد داشت.

ــا ی كارگروه  ــالش و زحمات كليه ی اعض ــور، از ت ــر كارگروه ترانزيت كش دبي
ــالمي ايران،  ــكل از گمرگ جمهوري اس ــت، به ويژه اعضای اصلي متش ترانزي
ــه، وزارت بازرگاني، وزارت  ــا قاچاق كاال و ارز، وزارت امورخارج ــتاد مبارزه ب س
ــور كه با جديت و دقت  ــكل هاي صنفي بخش ترانزيت كش ــتري و تش دادگس
عمل، آيين نامه را تنظيم و ارائه كردند، قدرداني به عمل آورد و تصويب و ابالغ 
ــاله ی بخش ترانزيت  ــه ی مذكور را به منزله ی تحقق آرزوي چندين س آيين نام

كشور برشمرد.
ــتاي تسريع در حمل  ــاس مفاد آيين نامه و در راس ــت كه براس الزم به ذكر اس
ــوالت ترانزيتي بايد  ــدگان كاميون هاي حامل محم ــوالت ترانزيتي، رانن محم
ــن امر، موجبات  ــبانه روز، طي طريق كنند كه اي ــل 500 كيلومتر در ش حداق
كاهش زمان ترانزيت از قلمرو كشور را به همراه خواهد داشت و تردد كاميون ها 

در مسيرهاي مشخص، تحت نظارت نيروي انتظامي صورت مي پذيرد.
ــركت هاي حمل ونقل ترانزيت كننده از امكانات حمل ونقل  نحوه ی بهره گيري ش
ــوالت ترانزيتي، از  ــع اطالعات، چگونگي حمل محم ــي، مبادله ی به موق داخل
ــازي مصاديق قاچاق در ترانزيت با  ــادي ورودي تا مقاصد خروجي، شفاف س مب
هدف جلوگيري از تفسيرهاي ناصواب، از جمله مواردي است كه موجبات رونق 

ترانزيت و افزايش حمايت قانوني از ترانزيت را به همراه خواهد داشت.  

گزارش
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ارتقاء جایگاه جهانی

 در گفت وگو با مهندس سعید ایزدیان، معاون امور دریایی سازمان بنادرودریانوردی

تابس�تان گذش�ته صنع�ت دريانوردي کش�ورمان ش�اهد رويدادهاي 
متفاوتي بود که هر يك به نوبه خود جاي تامل و بررسي دارد، تحوالتی 
ک�ه بر چگونگی اين صنع�ت در ابعاد ملی و جاي�گاه آن در عرصه های 
منطقه ای و بين المللی بس�يار موثر بوده اس�ت. برگ�زاری مانور ايمنی، 
تجس�س و نجات دريايی با مشارکت کشورهای ساحلی دريای خزر در 
بندر انزلی، حض�ور آفتيميوس ميتروپلوس، دبير کل س�ازمان جهانی 
دريانوردی در تهران و ديدار با رؤس�ای سياسی و دريايی کشورمان و 
همچنين برگزاری آيين گراميداشت هفته دريانوردی در تهران و بنادر 
ش�مالی و جنوبی و پذيرش مس�ئوليت های جديد و منطقه ای سازمان 

بنادر ودريانوردی.
 اطالع از چگونگی موارد ذکر شده، ما را بر آن داشت تا در گفت و گو با 
مهندس سعيد ايزديان، معاون امور دريايی سازمان بنادر ودريانوردی، 
به وضعيت دريانوردی کش�ورمان پرداخته، از وی پاسخ سئواالتمان را 

دريافت نماييم. آنچه در پی می خوانيد ما حصل اين گفت و گو است: 

 سفر دبيرکل سازمان بين  المللی دريانوردی 
به کش�ورمان، بر چه اساس�ی انج�ام گرفت؟ 
نتايج اين سفر برای صنعت دريانوردی ايران و 
تأثير آن بر جايگاه کش�ور در آيمو چه خواهد 

بود؟
ــاس دعوت  ــوس، دبيركل آيمو براس آقای ميتروپل
مديرعامل سابق سازمان بنادرودريانوردی كه سال 
گذشته صورت پذيرفته بود، با هدف آشنايی بيشتر 
ــدار با مقامات  ــوالت صنعت دريانوردی و دي با تح
ــورمان، به ايران سفر كرد.  ــی كش دريايی و سياس
ــاتی با اعضای هيئت  ــفر، وی جلس در طول اين س
ــازمان بنادرودريانوردی، وزير راه و ترابری،  عامل س
ــورای  عالی امنيت ملی  وزير امور خارجه و دبير ش

كشور داشت كه طی آن ها، به بررسی مسائل مورد 
عالقه ی طرفين پرداخته شد. 

ــفری يك روزه از بندر  ــپس در س دبيركل آيمو، س
انزلی بازديد كرد و از نزديك در جريان پيشرفت ها 
ــرايط حاكم بر  ــات اين بندر و همچنين ش و امكان
ــزر، به   عنوان بزرگ ترين درياچه ی جهان  دريای خ

قرار گرفت.
ــمی، او در  عالوه بر اين بازديدها و مالقات های رس
دو مراسم ضيافت شام كه يكی به  ميزبانی سازمان 
ــط اتحاديه مالكان  بنادرودريانوردی و ديگری توس
ــتی برگزار گرديد، از نزديك با فعاالن جامعه ی  كش
ــران، در جريان  ــد و حاض ــنا ش ــور آش دريايی كش

ديدگاه ها و نظرات او قرار گرفتند. 

ــو در ايران )در جايگاه  مطمئناً حضور دبيركل آيم
معاون دبيركل سازمان ملل متحد(، كه به منزله ی 
باالترين مقام سازمان ملل در امور دريايی محسوب 
ــود، آثار مثبت و قابل توجهی برای كشورمان  می ش
ــفر به  ــش از اين، دو س ــه او پي ــژه ك ــه وي دارد؛ ب
ــت  ــورمان انجام داده  بود و به  راحتی می توانس كش
ــورمان را  ــطح امور دريايی كش ــرايط جديد و س ش
ــنجد كه خوشبختانه  نسبت به ساليان گذشته بس
نتيجه ی اين مقايسه، اذعان به پيشرفت قابل توجه 

كشورمان در مديريت امور دريايی بود.
در كنار همه ی پيشرفت های تحقق يافته در كشور، 
در زمينه ی توسعه ی بنادر و زيرساخت های بندری 
و همچنين تقويت ناوگان ملی، آن چه بيش از ساير 

 گفتگو
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موارد برای دبيركل آيمو جالب توجه بود، توانمندی 
ــت دريايی و  ــت امور حاكمي ــورمان در مديري كش
ــه در جهت بهبود ايمنی و  تالش های صورت گرفت
ــت دريانوردان متخصص و  امنيت دريانوردی، تربي
ــت دريايی  ــد و مديريت حفاظت محيط زيس توانمن
ــازمان بين  المللی  ــی س ــرد اصل ــتای رويك در راس
ــك  دريانوردی بود. چنين ديدگاه مثبتی، بدون ش
ــرايط موجود  می تواند انگيزه ای قوی برای بهبود ش
باشد و همه ی اعضای جامعه ی بزرگ دريايی ايران 

را به  سوی جايگاهی باالتر و واالتر رهنمون سازد.
ــوق، ديدار دبيركل آيمو با مقامات  در كنار موارد ف
ــور، ضمن حل و فصل بعضی  ــی كش ــد سياس ارش
ــكالت پيش رو، اهميت دريا و بنادر  ــايل و مش مس
ــك چنين  ــاخت كه بی ش ــزد وی پررنگ تر س را ن
رويدادی، حمايت بيشتر او از خواسته های درياييان 

را به  دنبال خواهد داشت.
ــی از اين رويدادهای مهم، مالقات دبيركل آيمو  يك
ــدار، آقای  ــری بود كه در آن دي ــا وزير راه و تراب ب
ــندی از عملكرد ايران  ميتروپلوس ضمن ابراز خرس
در تعامل با جامعه ی بين  الملل دريانوردی، از دكتر 
ــل آورد تا در اجالس مجمع  بهبهانی دعوت به  عم
ــازمان بين  المللی دريانوردی كه در آذر  عمومی س
ــد، سخنرانی  ــال در لندن برگزار خواهد ش ماه امس
ــزدی خود را برای  ــورمان نام كند. از آن جا كه كش
ــورای اين سازمان اعالم كرده است،  عضويت در ش
ــا در رأس  ــوت را پذيرفت ت ــر راه نيز، اين دع وزي
ــر توان در اين اجالس  ــی عالی  رتبه، با حداكث هيئت
شركت كند. اميدواريم با عضويت در شورای آيمو، 
ــه ی بين  المللی  ــری در عرص ــش مؤثرت بتوانيم نق

دريانوردی ايفا كنيم.
ــتاوردهای  آن چه در مجموع، می توان به  عنوان دس
ــمرد،  ــه ی دريايی ايران برش ــفر برای جامع اين س
ــه ايران،  ــبت ب ــد از: بهبود نگرش آيمو نس عبارتن
ــام بين  المللی قانون گذار دريايی  اطالع باالترين مق
ــرايط دريايی و پيشرفت های به  دست آمده در  از ش
كشور، جلب توجه دبيركل به نقش برجسته و ميزان 
ــران در تعامل با جامعه  ــؤوليت پذيری اي باالی مس
ــايلی از قبيل مبارزه با  ــی در زمينه ی مس بين  الملل
ــنايی متقابل ميتروپلوس و  دزدی های دريايی، آش
ــران، حمايت دبيركل  ــه ی دريايی اي اعضای جامع
ــت دريايی و ايمنی دريانوردی  از برنامه های حفاظ
ــوارد، بايد  ــزر. عالوه بر همه ی اين م ــای خ در دري
ــترده ی اين سفر در  ــيار گس ــش خبری بس به پوش
ــانه های دنيا و به ويژه در روزنامه های دريايی و  رس
ــدن جمهوری اسالمی ايران به  عنوان  نيز مطرح ش
ــاره كرد كه  ــور دريايی اش ــوری پيش رو در ام كش
مطمئناً، نتيجه ی نهايی آن، بهبود جايگاه ايران در 

سطح جامعه ی بين  الملل دريايی خواهد بود.

 ب�ا توجه به موفقي�ت دور اول حضور ناوگان 
نظامی- دريايی ايران در خليج عدن، ارزيابی 
ش�ما از اس�تمرار اين حض�ور و ارائه ی قدرت 
دريايی کشورمان چيس�ت؟ واکنش جامعه ی 
جهانی نس�بت به اين حض�ور نظامی چه بوده 

 است؟
ــترش  ــتيد، دليل اصلی گس ــع هس ــه مطل چنان ك
ــی  ــی در خليج عدن، عدم ثبات سياس دزدی درياي
ــيه ی اين خليج، به ويژه سومالی و  كشورهای حاش
ــورها در  ــت كه در نتيجه ی ضعف اين كش يمن اس
ــديد مردم، دزدی  اعمال حاكميت دريايی و فقر ش
ــترش  ــكلی خاص در اين منطقه گس دريايی به  ش
ــت، به طوری كه با  سرعت نگران كننده ای  يافته اس
ــده  ــرای جامعه ی بين  الملل مبدل ش ــه  معضلی ب ب

است.
ــش از اين در  ــی كه پي ــول دزدی درياي روال معم
ــاالكا به  وقوع  ــردد از قبيل تنگه ی م آبراه های پرت
ــوال و دارايی ها  ــرقت ام ــت، محدود به س می پيوس
ــدن دزدان دريايی  ــپس متواری ش ــتی و س از كش
ــامل  ــود. اما اتفاقی كه در خليج عدن می افتد، ش ب
ــتی و خدمه ی آن و  ــری كش ــرقت و گروگان گي س
ــت مبلغی هنگفت جهت آزادسازی  سپس درخواس
ــتی های دزديده شده در اين  ــت. آمار كش آن ها اس
ــال های 2008 و 2009 ميالدی به  ــه در س منطق
ــه امنيت دريانوردی در  ــدی افزايش پيدا كرد ك ح
ــدی برای دريانوردی  خليج عدن به يك چالش ج
ــورای  ــد. به  همين دليل، ش ــی تبديل ش بين الملل
ــدور قطعنامه هايی، به  ــا ص ــازمان ملل ب امنيت س

ــتقر در منطقه اجازه  نيروهای دريايی و هوايی مس
ــوند و  ــومالی ش ــرزمينی س داد تا وارد آب های س
ــرای مبارزه با اعمال دزدی  هرگونه اقدامی را كه ب

دريايی الزم باشد، به كار بندند.
ــز ضمن ترغيب  ــازمان بين  المللی دريانوردی ني س
ــن منطقه، به  ــی در اي ــور نظام ــه حض ــورها ب كش
ــن منطقه توصيه  ــال تردد در اي ــناورهای در ح ش
ــخصی عبور كنند تا با  ــير يا كريدور مش كرد از مس
ــتقر در  ــط نيروهای نظامی مس حفاظت آن ها توس

منطقه، خطر حمله به كشتی ها به حداقل برسد.
ــتيبانی  ــناورهای پش ــی و ش ــای نظام ــزام ناوه اع
ــالمی ايران به خليج عدن نيز با هدف  جمهوری اس
ــته ی  ــتا با خواس ــت از ناوگان ملی و هم راس حماي
ــتقرار  جامعه ی جهانی صورت پذيرفت. از زمان اس
ناوهای جنگی و پشتيبانی كشورمان در خليج عدن 
ــورد حمله ی دزدان دريايی  تاكنون، بيش از 15 م
ــتی های ايرانی دفع و بيش  از يك صد و ده  به كش
كشتی با حمايت ناوگان ايران، از منطقه عبور داده 

شده اند. 
ــطح بين  المللی مورد تقدير  ــدام، بارها در س اين اق
ــالی  ــمی ارس ــرار گرفت؛ از جمله طی نامه ی رس ق
ــی دريانوردی  ــازمان بين  الملل ــوی دبيركل س از س
ــر دولت  ــات مؤث ــی وی از اقدام ــب قدردان و مرات
ــت حفظ امنيت و  ــالمی ايران در جه جمهوری اس
ــفر اخير  ــوردی. همين موضوع در س ــی دريان ايمن
ــد  ــای ميتروپلوس به ايران نيز مجدداً مطرح ش آق
و خاطر نشان كرد كه قرار است در جلسه ی مجمع 
ــروی دريايی جمهوری  ــدام ني ــی آيمو، از اق عموم
ــالمی ايران و افسران مسؤول اين كار به صورت  اس
ــوس همچنين از  ــد. ميتروپول ــمی تقدير كنن رس
اين كه برای اولين بار در طول تاريخ، ناوهای جنگی 
ــيع جغرافيايی از  ــورهايی با اين پراكندگی وس كش
ــتراليا  قبيل نروژ، اياالت متحده آمريكا، ايران و اس
ــتانه در يك منطقه به صورت  برای مقاصد بشردوس
ــرد آمده اند، ابراز  ــالمت آميز در كنار يكديگر گ مس
ــد كه در سايه ی  ــندی كرد و آرزومند آن ش خرس
اين اقدامات و بهبود شرايط داخلي كشور سومالی، 
ــچ نقطه ی جهان  ــن حمالت در هي ــاهد اي ديگر ش

نباشيم.
ــن آرزو، عبور و  ــت كه تا زمان تحقق اي بديهی اس
ــتی ها در خليج عدن، همچنان با خطرات  مرور كش
ــير  ــود و از آن جا كه مس ــه رو خواهد ب ــدی رو ب ج
ــط پرتردد دريايی  ــبی برای اين خ جايگزين مناس
ــرور ناوگان ملكی  ــدارد، ضرورت عبور و م وجود ن
ــداوم حضور ناوگان نظامی و  ايران در اين خليج، ت
پشتيبانی در اين منطقه احساس می شود. بی شك 
ــن حضور مؤثر و مقتدرانه در عرصه ی بين المللی  اي
دريايی، عالوه بر تأمين ايمنی دريانوردی، نمايان گر 

سازمان بنادرودریانوردی، به  عنوان 
سلازمان صاحب صاحیلت و متولی 
حاکمیلت دریایی کشلور، در تاش 
اسلت تا نقش خود را هر چه بهتر ایفا 
کند. این مهم از طریق تأمین تجهیزات 
مبارزه با آلودگی، ایجاد تسلهیات 
دریافت مواد زاید از کشتی ها، کنترل 
و بازرسی شلناورهای در حال تردد 
تحت حاکمیت جمهوری  در آب های 
اسلامی، برگزاری متوالی و مرتب 
مانورهلای مبارزه بلا آلودگی های 
دریایلی، آملوزش دریانلوردان و 
فرهنگ  اشلاعه ی  و  فرهنگ سلازی 

دریایی قابل حصول است.
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ــالمی ايران در  روح تعامل و همكاری جمهوری اس
تقابل با مشكالت جهانی است و جامعه ی بين  الملل 

نيز از اين اقدام استقبال می كند.

  ب�ا توجه ب�ه افزايش س�رقت های دريايی و 
تهديد س�المت دريان�وردان، چ�ه توصيه ای 
برای برقراری امني�ت در آبراه های بين  المللی 

داريد؟
ــكل بين  المللی، بايد به دنبال يك  برای حل يك مش
ــل و همكاری  ــود؛ يعنی تعام ــكار بين  المللی ب راه
ــورها و نهادهای مرتبط با آن مشكل در  همه ی كش
ــا است. بر اين اساس،  اين زمينه، ضروری و راه گش
حركت در راستای سياست های آيمو و سازمان ملل، 
اولين و مهم ترين راه حل است. بهره گيری از امكانات 
ــردد در كريدورهای امن و تحت  ــود از قبيل ت موج
ــش نيروهای نظامی، عبور گروهی كشتی ها از  پوش
منطقه در قالب اسكادران های تحت حمايت ناوگان 
ــخيص موقعيت  ــانی زمان و تش ــی، اطالع رس نظام
ورود به منطقه و خروج از آن به مراكز هماهنگی از 
پيش تعيين شده، می تواند خطر رويارويی با دزدان 

دريايی را تا حد زيادی كاهش دهد.
ــط  ــه بر اين موارد، تمهيدات ديگری نيز توس اضاف
ــتيرانی به اجرا درآمده اند كه  شركت های بزرگ كش
ــت. اما بايد به ياد  ــياری از آن ها موفق بوده اس بس
ــوی كشتی ها و  آورد كه عمده ی اقداماتی كه از س
ــتيرانی قابل انجام است، در قالب  ــركت های كش ش
ــت كه  ــود و الزم اس پدافند غيرعامل تعريف می ش
همين رويه نيز تداوم داشته  باشد؛ چرا كه برخالف 
ــانه كه  ــرات و توصيه های غيركارشناس ــی نظ برخ
ــود، اقداماتی از قبيل  ــنيده می ش اين جا و آن جا ش
مسلح كردن كشتی های تجاری يا پرسنل آن ها به 
ــكلی را حل نمی كند، بلكه  ــليحات، نه  تنها مش تس
ريسك مورد هدف قرار گرفتن و حمله به كشتی ها 
ــتی را از  ــرايط كار روی كش ــز باال می برد و ش را ني
ــن خود می تواند  ــت عادی خارج می كند كه اي حال

مشكالت بالقوه ديگری را به وجود آورد.
ــوردان در  ــازی دريان ــی همچون توانمندس اقدامات
ــرايط خطرناك، كاهش ريسك  پرهيز از ورود به ش
ــتی  حمله از طريق ايجاد امكانات حفاظتی در كش
ــات امنيتی، از جمله  ــتفاده از خدمات مؤسس و اس
اقدامات پيش گيرانه و تدافعی است كه می تواند به 

وسيله ی شركت های كشتيرانی دنبال شود.

  در س�ال ج�اری، گرامی داش�ت روز جهانی 
دريان�وردی در طی يك هفته برگزار ش�د. تا 
چه اندازه به اهداف مورد نظر در برگزاری اين 

آيين دست يافتيد؟
ــی  ــازمان بين  الملل ــد، س ــه می داني ــور ك همان ط

ــام روز جهانی  ــه ن ــخصی را ب ــوردی روز مش دريان
ــورها  ــت، اما به كش ــن نكرده  اس ــوردی تعيي دريان
ــور  ــوردان را در كش ــن دريان ــه می كند جش توصي
ــپتامبر  خود در يكی از روزهای هفته ی آخر ماه س
ميالدی؛ يعنی 2 تا 8 مهر ماه برگزار كنند. سازمان 
بنادرودريانوردی، با هدف اشاعه ی فرهنگ دريايی، 
ــه ی ارگان های  ــيل هم ــتفاده ی بهينه از پتانس اس
ــتر جهت برگزاری  دريايی و بهره گيری از زمان بيش
ــم متنوع برای دريانوردان و خانواده  آيين ها و مراس
ــور، از سال گذشته بر آن شد تا  بزرگ دريايی كش
ــك هفته و با  ــان ايران را در مدت ي ــن دريايي جش
ــای نقش همه ی ارگان های دريايی، برنامه ريزی  ايف

و اجرا كند.
عالوه بر برنامه های تلويزيونی و مصاحبه های سران 
ارگان های دريايی كشور و برگزاری مسابقات ورزشی 
ــاير اقدامات برنامه ريزی شده در طول  دريايی و س
ــم امسال روز جهانی دريانوردی به  يك هفته، مراس
 ميزبانی سازمان بنادرودريانوردی و با گردهم آمدن 
ــان، در فضايی آكنده  ــوردان و خانوادهای  آن دريان
ــبختانه، وزير راه و  ــد. خوش از صميميت برگزار ش
ــان داد كه  ــم نش ترابری نيز با حضور در اين مراس
دولت برای جامعه ی دريايی كشور، ارزش و احترام 
ــت و بيشتر از گذشته بر ما روشن  ويژه ای قائل اس
ــد كه بخش مهم حمل ونقل، جايگاه ويژه ای در  ش
ــی وزارت راه و ترابری  برنامه ها و راهبردهای اصول
دارد. قدردانی و سپاس از زحمات دريانوردان نمونه 
ــت وزير راه و  ــه آنان از دس ــدای لوح تقدير ب و اه
ــده برای  ــاير برنامه های پيش بينی ش ــری و س تراب
ــه برنامه های اين  ــوردان، از جمل ــواده ی دريان خان

جشن بود كه با استقبال حضار همراه شد.
ــال خوب  ــم امس ــوع می توانم بگويم مراس در مجم
ــه برای بهبود وضعيت و  ــد، اگرچه هميش برگزار ش
موقعيت خود تالش می كنيم. اميدوارم در سال های 
ــجم تر، بر  ــده بتوانيم با برنامه ريزی بهتر و منس آين
ــت يابی به اهداف  غنای اين آيين بيفزاييم و در دس

آن، كه همانا اشاعه ی هر چه بهتر و بيشتر فرهنگ 
ــات و تالش های اعضای  ــی، قدردانی از زحم درياي
ــور و همياری و همدلی  ــه بزرگ دريايی كش جامع

ايشان است، موفق تر عمل كنيم.

  هماهنگ�ی ارگان های درياي�ی در برگزاری 
هر چه بهتر مراسم هفته ی دريانوردی چگونه 

بود؟
ــن ارگان های  ــيار خوبی بي ــبختانه تعامل بس خوش
ــود دارد. دبيرخانه ی هماهنگی  ــور وج دريايی كش
ــازمان های  ارگان های دريايی كه در اداره ی  كل س
تخصصی زيرمجموعه ی معاونت امور دريايی مستقر 
ــت، به طور مرتب ميزبانی نمايندگان ارگان های  اس
ــق تعامل اين  ــده دارد و از طري ــر عه ــی را ب درياي
نمايندگان با يكديگر، اقدامات مشورتی خوبی انجام 
می شود كه می تواند در تصميم سازی ها مؤثر باشد. 
ــری و همكاری  ــم نيز با هم فك ــزاری اين مراس برگ
ــی صورت  ــای درياي ــات و ارگان ه ــه ی مؤسس هم
ــه ی اين عزيزان  ــه الزم می دانم از هم ــت ك پذيرف

تشكر و قدردانی كنم.

روز جهان�ی دريان�وردی،  امس�ال    ش�عار 
"توس�عه ی دريامحور، چش�م انداز توس�عه ی 
پايدار زيس�ت محيطی" بود. ب�ه  چه  علت اين 
ش�عار انتخاب ش�د؟ ب�رای عملی ک�ردن اين 

شعار، چه اقداماتی را در پيش روی داريد؟
ــال  ــوردی برای هر س ــی دريان ــازمان بين الملل  س
ــرلوحه ی  ــوان س ــه  عن ــعار را ب ــك ش ــالدی، ي مي
ــرد كه عنوان اين  ــای خود در نظر می گي فعاليت ه
ــرات آب و  ــال 2009 ميالدی، "تغيي ــعار در س ش
ــد. در عين  ــی برای آيمو" انتخاب ش هوايی، چالش
ــته به عنوان  ــال گذش حال، موضوعی كه در يك س
ــد نظر قرار  ــور م ــم انداز جامعه ی دريايی كش چش
ــعه ی دريامحور بود؛  ــمت توس گرفت، حركت به  س
يعنی تالش برای توسعه ی كشور با محوريت دريا و 

اتكا به مواهب و مزيت های بی شمار نهفته در آن.
شعار امسال، آيين بزرگداشت روز جهانی دريانوردی 
ــود،  ــه از تلفيق اين دو رويكرد نتيجه می ش و آن چ
اهميت توجه به مسايل زيست محيطی را در جهت 
ــزد  ــعه ی پايدار دريامحور گوش ــت يابی به توس دس
می كند و درياييان و ساير افراد جامعه را به رعايت 
استانداردها و به كارگيری قواعد زيست محيطی فرا 

می خواند. 
ــی، نيازمند اقداماتی  ــيدن به چنين هدف البته رس
ــازمان ها  ــوی همه ی س همه جانبه و هماهنگ از س
ــت  ــوردی و حفاظ ــل در دريان ــای دخي و ارگان ه
ــازمان بنادرودريانوردی،  ــت. س ــت اس محيط زيس
ــت و متولی  ــب صالحي ــازمان صاح ــوان س به  عن

برای تغییر شرایط فعلی و محور قرار 
گرفتن دریا در امور توسعه ای، الزم 
اسلت ابتدا نگرش هلای موجود در 
جامعه تغییر کند؛ به گونه ای که همه ی 
تصمیم گیرنلدگان  و  صاحب نظلران 
کشلور، مزیت هلای دریایلی را به  
درسلتی ببینند و آن ها را به  رسمیت 

بشناسند.
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ــت تا نقش  ــور، در تالش اس حاكميت دريايی كش
ــن مهم از طريق  ــه بهتر ايفا كند. اي ــود را هر چ خ
تأمين تجهيزات مبارزه با آلودگی، ايجاد تسهيالت 
ــی  ــتی ها، كنترل و بازرس دريافت مواد زايد از كش
شناورهای در حال تردد در آب های تحت حاكميت 
ــب  ــی و مرت ــزاری متوال ــالمی، برگ ــوری اس جمه
ــای دريايی، آموزش  ــای مبارزه با آلودگی ه مانوره
ــاعه ی فرهنگ  ــازی و اش ــوردان و فرهنگ س دريان
دريايی قابل حصول است كه اميدواريم با همكاری 
همه ی نهادهای ذی ربط، ثمره ی اين تالش ها برای 

جامعه ی دريايی كشور به  بار بنشيند.

 خبره�ای رس�يده حاک�ی از آن اس�ت ک�ه 
ط�ی ماه ه�ای گذش�ته، نمايندگان س�ازمان 
بنادرودريانوردی در مجامع بين  المللی حضور 
گس�ترده ای داشته اند و مسؤوليت هايی را نيز 
پذيرا شده اند. لطفًا از چگونگی اين رويدادها 
برنامه ه�ای آت�ی معاون�ت ام�ور درياي�ی  و 
بيش�تری  بين  المل�ل، توضي�ح  در عرص�ه ی 

بفرماييد؟
ــازمان بنادرودريانوردی، با مؤسسات و نهادهای  س
بين المللی مختلفی در ارتباط است و خوشبختانه از 
جنبه ی تعامل با اين نهادها، در شرايط مناسبی قرار 
داريم و اين وضعيت نيز رو به رشد است. همان طور 
ــع بين المللی مرتبط  ــه می دانيد، مهم ترين مجم ك
ــازمان بين المللی  ــازمان بنادرودريانوردی، س با س
ــت كه به عنوان يكی از سازمان های  دريانوردی اس
ــل، وظيفه ی  ــازمان مل تخصصی زيرمجموعه ی س
ــطح بين الملل و  ــور دريايی در س ــذاری ام قانون گ
تالش در جهت تشويق و ترغيب كشورها به اجرايی 

كردن اين قوانين را عهده دار است.
ــو و يكی از  ــو آيم ــالمی ايران، عض ــوری اس جمه
ــازمان، نماينده ی  ــت كه در آن س ــورهايی اس كش
دايمی دارد و به دليل تعامل خوب و سازنده ای كه 
بين ما و اين سازمان وجود دارد، نظرات كارشناسی 
ــورمان در همه ی مباحث  صاحب نظران دريايی كش
ــن قوانين  ــن در جريان تدوي ــی و همچني تخصص
ــود؛ به طوری كه خوشبختانه  دريايی، مطرح می ش
ــوب  ــذار در اين زمينه محس ــورهای تأثيرگ از كش
ــال گذشته، در  ــويم؛ تا آن جا كه ايران در س می ش

زمره ی 10 كشور برتر حاضر در آيمو بود.
سازمان ها و نهادهای بين المللی ديگری نيز از قبيل 
سازمان بين  المللی هيدروگرافی، سازمان بين  المللی 
ــازنده و مؤثر سازمان  ــتند كه تعامل س كار و... هس
بنادرودريانوردی با آن ها، برای حضور مقتدر كشور 
ــه ی دريانوردی بين المللی، ضروری به نظر  در عرص
ــبختانه در ارتباط با اين نهادها نيز  می آيد كه خوش
در وضعيت مناسبی قرار داريم. با اين همه، رويه ی 

ــتمر" كه در كليه ی امور سرلوحه ی كار  "بهبود مس
ــتوركار قرار دارد  ــت، در اين زمينه نيز در دس ماس
ــور را در  ــالش می كنيم تا جايگاه كش ــواره ت و هم
ــطح منطقه و در تعامل  ــه ی بين المللی، در س عرص

با كشورهای همسايه ارتقا ببخشيم.
ــراً تعامالت  ــتيد، اخي ــاره داش ــه اش ــور ك همان ط
ــوزه ی فعاليت  ــازمان، به ويژه در ح ــی س بين الملل
ــده است و در تالش  معاونت امور دريايی تقويت ش
ــتيم تا در عرصه ی جهانی، نقش مؤثرتری ايفا  هس
كنيم؛ چرا كه معتقديم از اين راه می توانيم مواضع 
ــور را در مجامع جهانی مطرح  ــته های كش و خواس
ــع ملی را در اين عرصه، تا حد  نموده، حصول مناف

امكان تضمين كنيم.
ــر از متخصصان  ــازمان، 9 نف ــتا، س در همين راس
ــاركت در طرح مميزی  ــرای مش ــی خود را ب درياي
ــوردی معرفی  ــازمان بين المللی دريان ــو، به س آيم
ــت كه در حال حاضر يكی از همكاران، به  كرده اس
ــده است   عنوان عضو گروه مميزی آيمو انتخاب ش
ــور چين شركت  و به  زودی در انجام مميزی از كش
خواهد داشت. همچنين سازمان بنادرودريانوردی، 
از سوی سازمان بين المللی هيدروگرافی، مسؤوليت 
هماهنگ كننده ی نقشه های بين المللی و نقشه های 
الكترونيكی در منطقه ی خليج فارس، دريای عمان 
و بخشی از دريای عرب را پذيرفت و در عين حال، 
ــده ی منطقه ای اخطارهای  به  عنوان هماهنگ كنن

ناوبری در منطقه ی دريای خزر نيز انتخاب شد.
در زمينه ی شناسايی گواهينامه های دريانوردی نيز 
در حال حاضر با 19 كشور تفاهم نامه امضا كرده ايم 

ــال بين ايران  كه آخرين آن ها، در 15 مهر ماه امس
و تركيه به امضا رسيد. همچنين براساس يادداشت 
تفاهمی كه بين مديرعامل سابق سازمان و دبيركل 
ــازمان بين المللی دريانوردی به امضا رسيد، ايران  س
ــه ای برگزاری  ــؤوليت هماهنگ كننده ی منطق مس
دوره های آموزشی مشترك آيمو را بر عهده گرفت.
ــات مجمع عمومی  ــده ی نزديك، انتخاب اما در آين
ــوردی را در پيش داريم.  ــازمان بين  المللی دريان س
ــه ی اين انتخابات كه در تاريخ 6 آذرماه در  در نتيج
ــود، 40 عضو اصلی  مقر آيمو در لندن برگزار می ش
شورای آيمو در سه رده ی مختلف B، A و C برای 
ــاله تعيين خواهند شد. ايران نيز  يك دوره ی دو س
ــورای آيمو،  ــابقه ی چندين دوره حضور در ش با س
ــت و از طريق  ــده اس ــال در رده ی C نامزد ش امس
اقدامات مشترك سازمان بنادرودريانوردی و وزارت 
امور خارجه، تالش های قابل توجه ای انجام شده تا 

با موفقيت وارد شورای آيمو شويم.
البته بايد توجه داشت كه در انتخابات شورای آيمو، 
ــوری در كسب آرا و ورود به جمع  موفقيت هر كش
ــور منتخب، عالوه بر آن كه به توانمندی ها  40 كش
و شايستگی های فنی و اجرايی هر كشوری بستگی 
دارد؛ شايد حتی بيش از آن، وابسته به جو سياسی 
ــه  همين دليل  ــد و ب ــورها باش حاكم بر روابط كش
ــته، در عين  ــت كه ما- در يكی دو دوره ی گذش اس
توانمندی و ايفای نقش مؤثر در عرصه ی دريانوردی 
ــاز مانده ايم. اما  ــورا ب بين  المللی، از ورود به اين ش
ــن نظر هم در  ــران، اين روزها از اي ــبختانه اي خوش
ــاعدتری قرار دارد، به طوری كه يكی  ــرايط مس ش
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ــو به ايران، تقويت  ــفر اخير دبيركل آيم از فوايد س
ــه ی بين  المللی  ــدگاه و نگرش مثبت جامع اين دي
دريايی نسبت به ايران بود. ما اميدواريم كه بتوانيم 
ــده و از طريق اقدامات و تدابير  در فرصت باقی مان
پيش بينی شده، شرايط را به  گونه ای رقم بزنيم كه 

در انتخابات شورای آيمو به موفقيت برسيم.

 باتوج�ه به مجم�وع اقدامات انج�ام گرفته 
ط�ی س�ال های گذش�ته، بخ�ش دريايی چه 
سياس�ت گذاری ها و اهدافی را در برنامه های 

توسعه ای دنبال خواهد کرد؟
ــد، مزايای  چنان كه پيش  از اين نيز بارها گفته ش
ــز ما ايران،  ــور عزي ــت و كش نهفته در دريا زياد اس
ــت كه از نظر  ــدری از اين مواهب بهره مند اس به  ق
ــعه و بالندگی  ــرای توس ــن توانمندی ها ب ــا همي م
ــت. به بيان ديگر، در صورت تمركز  كشور كافی اس
برنامه های توسعه ای بر بنادر و درياها، می توانيم به 
ــرفت و شكوفايی اقتصادی  رفيع ترين قله های پيش

برسيم.
در سرتاسر دنيا، شهرهاي بندري در كانون توسعه و 
رقابت تجاري- بازرگاني قرار دارند. به همين دليل، 
ــواحل است،  تمركز جمعيتي نيز اغلب در اطراف س
ــي از جمعيت كره ی آبی  ــا آن جا كه بيش از نيم ت
ــاحلي سكونت  در فاصله ی 200 كيلومتري خط س
ــن موضوع، اهميت دريا و منابع موجود  دارند. همي
ــان مي دهد. اما در كشور ما،  در آن را به خوبي نش
ــت؛ چنان كه بر اساس  ــرايط به گونه ديگري اس ش
سرشماری سال 1385، هيچ يك از 20 شهر بزرگ 
ــاحلی يا بندری نيستند و تراكم جمعيت  كشور، س

در استان های ساحلی جنوب كشور، 26 نفر در هر 
ــا 713 نفر در هر  ــت )در قياس ب كيلومترمربع اس

كيلومترمربع در تهران.(
ــور قرار گرفتن  ــرايط فعلی و مح اما برای تغيير ش
ــعه ای، الزم است ابتدا نگرش های  دريا در امور توس
ــود در جامعه تغيير كند؛ به گونه ای كه همه ی  موج
صاحب نظران و تصميم گيرندگان كشور، مزيت های 
ــتی ببينند و آن ها را به  رسميت  دريايی را به  درس
ــيم كه از  ــم اميدوار باش ــند. آن گاه می تواني بشناس
ويژگی های منحصر  به  فرد دريايی ايران به  درستی 
ــان  ــن و درخش ــود و آينده ی روش ــره گرفته ش به

كشورمان را از مسير دريا تصوير كنيم.
ــطوح  ــات متنوعی در س ــن منظور، اقدام ــرای اي ب
ــه به طور خالصه به  ــت ك مختلف در حال انجام اس

مهم ترين آن ها اشاره می كنم:
ــعه ی دريامحور"  ــازمان مردم  نهاد "توس • ايجاد س
ــرای بهره مندی از  ــب ب ــازی مناس با هدف بسترس

ظرفيت های دريايی ايران
• تقويت دبيرخانه هماهنگی ارگان های دريايی كشور 

در معاونت امور دريايی سازمان بنادرودريانوردی با 
ــل مثبت، هماهنگی، هم افزايی  هدف برقراری تعام
ــعه ی همگون كليه ی سازمان ها و ارگان های  و توس

دريايی كشور
ــورای  ــيون دريايی در مجلس ش ــكيل فراكس • تش
ــهرهای ساحلی، با  ــالمی با حضور نمايندگان ش اس
هدف تقويت مقوله ی قانون گذاری دريايی و حمايت 
ــالمی از قوانين و مقررات مورد  ــورای اس مجلس ش

نياز بخش دريايی
• همكاری و تعامل مثبت با قوه ی قضائيه به منظور 
تشكيل دادگاه های اختصاصی دريايی برای رسيدگی 
به دعاوی و دادخواست های دريايی كه به  واسطه ی 
ــتردگی  ماهيت بين  المللی صنعت دريانوردی و گس
قوانين و مقررات دريايی در سطح بين  الملل و ملی، 

به ساز و كارهای ويژه ای نياز دارند.
ــش حمل ونقل  ــعه نيز در زيربخ ــه پنجم توس برنام
ــده است و تالش  دريايی با همين نگرش تدوين ش
ــرايط همه ی  ــم با در نظر گرفتن نيازها و ش كرده اي
ــش دريا را  ــور، نق ــان دريايی و بندری كش ذی نفع
ــر كنيم. مواردی  ــعه ای پررنگ ت در برنامه های توس
ــوردی و بنادر  ــطح ايمني دريان ــون ارتقاء س همچ
كشور، ارتقاء سطح حفاظت از محيط زيست دريايي، 
ارتقاء سطح امنيت بنادر و ناوگان حمل ونقل دريايی 
و توسعه ی منابع انسانی در بخش دريايی به   ميزان 
5 هزار نفر، از جمله رئوس محورهای تعيين شده در 
زيربخش حمل ونقل دريايی در برنامه پنجم توسعه 
ــالش همه ی اعضای اين  ــتند كه اميدواريم با ت هس
خانواده، بتوانيم به اهداف تعريف شده در برنامه های 

توسعه ای و حتی فراتر از آن ها دست يابيم. 

در صورت تمرکز برنامه های توسعه ای 
بلر بنلادر و دریاهلا، می توانیم به 
و  پیشلرفت  قله هلای  رفیع تریلن 

شكوفایی اقتصادی برسیم.
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یادداشت

پيشگيری از بروز حوادث و سوانح در محيط كار و زندگی، امروزه دارای چنان 
ــت از  ــياری، ايمنی را علمی می نامند كه حفظ و حراس ــت كه بس جايگاهی اس
ــی مجموعه تدابير، اصول  ــرمايه را به عهده دارد. در واقع ايمن ــروی كار و س ني
ــظ كرده و محيط كار  ــان را مقابل خطرات احتمالی حف ــی كه انس و برنامه هاي
بی خطر و سالمی را برای افزايش كارايی كاركنان، صرفه جويی، بهبود وضعيت و 
باال بردن مهارت شغلی و رشد بهره به ارمغان می آورد. در بخش ايمنی، سيستم 
ــود. در سيستم ايمنی، انسان ها سخت افزار و محيط و مواد  ايمنی تعريف می ش

به عنوان زير سيستم مطرح می باشند.   
ــايی  ــتی خطرات پيش از بروز آن شناس ــرای آن كه حادثه ای رخ ندهد بايس ب
ــت كه گفته  ــوی مهم ترين عامل اس ــتم ها  مديريت به نح ــود. در زيرسيس ش
می شود در هر حادثه، بايستی به دنبال خطای مديريتی بود. برای جلوگيری از 
ــتی ابتدا به دنبال يافتن خطرات انسانی اعم از مديريتی، نظارتی،  حوادث بايس

سرپرستی، پيمانكاری و غيره بود و سپس احتماالت ديگر را در نظر گرفت.
ــوانح دريايی است، 31/5 درصد  ــناورها كه از عمده ترين داليل س نقص فنی ش
ــت.  ــته بندر لنگه را به خود اختصاص داده اس ــال گذش ــوانح س از كل آمار س
ــكان و آب گرفتگی شناور نيز از ديگر  ــتن س همچنين برخورد با صخره، شكس
ــت 95 درصد از حوادث رخ داده  ــوانح می باشد. الزم به ذكر اس عوامل مهم س
ــناوران غيركنوانسيونی متردد در غرب استان هرمزگان و در حوزه  مربوط به ش
استحفاظی اين بندر بوده است. از توجهات سازمان بنادرودريانوردی به اين امر 

می توان به آموزش و استقرار بازرسان كنترل و ايمنی شناوران اشاره كرد، ولی 
با اين وجود روند كاهشی سوانح به كندی صورت می پذيرد.

ــرای قوانين در  ــالمت اج ــازمان بنادرودريانوردی س طبق آيين نامه نظارتی س
ساخت شناورها به عهده مؤسسه رده بندی آسيا و با نظارت بازرسان اداره ثبت 
ــازمان صورت می پذيرد كه اين خود اجرای مستقيم قوانين توسط  شناوران س

متولی اين امر را مانع شده و نيازمند يك بازبينی كلی است.
در اينج�ا اين س�ؤال ب�ه وجود می آيد ک�ه آيا يك ش�ناور مادامی که 
موتورش از حرکت نايستاده، اجازه خروج از بندر را دارد؟ و اين که سن 

بازنشستگی آن ها چند سال است؟
ــناورها، ميزان حوادث نيز افزايش يافته است،  ــن ش ــفانه با باال رفتن س متأس
ــنتی سن اكثر شناورهای غيركنوانسيونی متجاوز  اين گونه كه در اغلب بنادر س
ــال است. مسلماً با افزايش سن شناورها بايستی بازرسی آن ها دقيق تر  از20 س
و سخت گيرانه تر انجام شود. همچنين تعريف مشخصی برای بازنشستگی آن ها 
ــمت موتوری و تجهيزاتی شناور جدی تر اعمال گردد.  ــت و بازرسی در قس داش
ــتن موارد فوق و از همه مهم تر، اتخاذ تمهيدات جديد  ــك با در نظر داش بی ش
در اعطای گواهينامه دريانوردی و آزمون های ادواری با هدف بازآموزی و ارتقاء 
ــاهد كاهش سريع سوانح دريايی برای  دانش مديريتی دريانوردان، می توانيم ش

نيل به صنعتی ايمن و پوينده باشيم.

شناسایی و پیشگیری حوادث
چگونه سوانح دریایی را کاهش دهیم؟

 محمد زراعت كار
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رویدادهاي بنادر و دریانوردي کشور
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  توسعه ی همكاری های دریایی–  بندری ایران و مالزی

دکتر علی طاهری مديرعامل س�ابق س�ازمان 
بنادرودريان�وردی در دي�دار با ل�ی هوا بنگ 
ريي�س بن�در کالن�گ مال�زی ب�ر توس�عه ی 
همكاری ه�ای بن�دری و دريايی بي�ن ايران و 

مالزی تأکيد کرد.
در اين ديدار دو طرف در خصوص آخرين وضعيت 
ــترك ايرانی- مالزيايی )تايد كالنگ(  ــركت مش ش
ــران و پورت كالنگ  ــركت تايدواتر از اي كه بين ش
ــت و همچنين در مورد  ــكيل شده اس از مالزی تش
موافقت نامه ی تجاری دريايی و خواهرخواندگی بين 

بنادر شهيد رجايی از ايران و بندر كالنگ از مالزی 
بحث و گفت وگو كردند.

ــدار خود از ايران در  ــت مالزيايی در جريان دي هيئ
ــر مديركل  ــن صادقی ف ــه ی ديگری با محس جلس
ــازمان بنادرودريانوردی در خصوص  امور بندری س
ــترك تايد كالنگ  ــرگيری فعاليت شركت مش از س
ــرف مالزيايی با  ــد ط ــادل نظر نمودند و مقرر ش تب
انتخاب يكی از شركت های خصوصی فعال در بندر 
كالنگ جهت فعاليت مشترك با شركت تايدواتر در 

قالب شركت مشترك تايد كالنگ اقدام نمايند. 

  الیحه جلوگیری از آلودگی نفتی دریاها در مجلس شورای اسامی  

  اعام آمادگی سنگاپور برای همكاری با کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

  بازرسی فنی و ایمنی از 737 کشتی خارجی

طرح جدي�دی تحت عنوان اليح�ه جلوگيری 
از آلودگی درياها و رودخانه های مرزی توس�ط 
کش�تی ها و قايق ه�ای منطقه در کميس�يون 

کشاورزی بررسی شد. 
ــيون كشاورزی مجلس  بهمن محمدی، عضو كميس
شورای اسالمی ضمن اشاره به كامل نشدن بررسی ها 

ــان كرد: ماده ی "يك" اين  روی اين اليحه خاطرنش
ــی از تعاريف آن  ــامل تعاريف بود كه بعض اليحه ش
ــی و تغيير قرار گرفت، به گفته اين عضو  مورد بررس
ــاورزی مجلس، با تصويب اين اليحه  كميسيون كش
دولت مقررات سخت تری را جهت جلوگيری از نشت 
نفت از كشتی ها و سكوهای نفتی به عمل می آورد. 

ــن طرح حفظ  ــدف از اجرای اي ــه كرد: ه وی اضاف
ــان از آلودگی های  ــت دريا و حيات آبزي محيط زيس

نفتی است. 
ــد: اين اليحه پيشنهادی از  نماينده فريدن يادآور ش
طرف دولت بوده و متولی اجرای آن سازمان حفاظت 

از محيط زيست است.

در ديدار س�فير غير مقيم سنگاپور در ايران با 
مديرعامل کش�تيرانی جمهوری اسالمی ايران 
بر گسترش روابط اقتصادی، سياسی و افزايش 
همكاری ه�ای دو کش�ور در زمين�ه مب�ادالت 

دريايی تأکيد شد. 
ــن اعالم  ــين داجمر ضم ــدار محمدحس ــن دي در اي
ــالمی ايران به  ــتيرانی جمهوری اس عالقه مندی كش
استمرار و تقويت حضور اين شركت در بندر سنگاپور، 
همكاری های مثبت مقامات بندری سنگاپور را از علل 
عمده گسترش همكاری های اقتصادی و مبادالت با 

اين كشور برشمرد و بر ادامه روند مثبت اين همكاری 
تأكيد كرد. اونگ كنگ يونگ نيز متقاباًل عالقه مندی 
ــتيرانی جمهوری اسالمی  خود را به حضور فعال كش
ــنگاپور و افزايش حجم فعاليت های  ايران در بندر س
ــور متبوعش را جهت هرگونه  آن ابراز و آمادگی كش
ــعه فعاليت های  ــركت جهت توس همكاری با اين ش
ــزارش دفتر  ــاس اين گ ــرد. براس ــالم ك ــی اع درياي
ــالمی ايران در  ــتيرانی جمهوری اس ــه ای كش منطق
ــركت بزرگ فعال ايرانی در اين  سنگاپور، دومين ش

كشور به شمار می رود.

 در شش ماه اول سال جاری 737 فروند کشتی 
خارج�ی متردد در بنادر کش�ور توس�ط مراکز 
کنترل و بازرس�ی کشتی ها، مورد بازرسی فنی 

و ايمنی قرار گرفتند.
ــازمان  س ــی  درياي ــور  ام ــت  معاون ــزارش  گ ــه   ب
ــتی دارای  ــوردی، از اين تعداد 438 كش بنادرودريان
ــدت نقائص  نقائص فنی و ايمنی بودند كه به علت ش

ــتی ها و تهديد بالقوه آن ها  ــد از اين كش در 84 فرون
برای محيط زيست دريايی، از خروج اين كشتی ها از 
ــيدن به شرايط  بنادر تا زمان رفع كامل نقائص و رس

مطلوب دريانوردی ممانعت به  عمل آمد.
ــاس قطعنامه های  ــی كشتی ها براس كنترل و بازرس
ــوردی )IMO( و  ــازمان بين المللی دريان صادره س
دستورالعمل های مصوب، برای دست يابی به دو هدف 

ــت  ــم ايمنی دريانوردی و حفاظت از محيط زيس مه
ــی از نتايج مهم فعاليت  ــی انجام می گيرد. يك درياي
ــتی ها و جلوگيری از  ــی كش ــز كنترل و بازرس مراك
ــتاندارد در ساليان اخير،  ــناورهای غيراس فعاليت ش
ــای قابل  ــی و در نتيجه ارتق ــوانح درياي ــش س كاه
ــوردی در آب های تحت حاكميت  توجه ايمنی دريان

جمهوری اسالمی ايران بوده  است.
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  رایزن های اقتصادی کشورهای اروپایی  به بررسی حمل ونقل دریایی ایران پرداختند

جلس�ه رايزن های اقتصادی س�فارت خانه های 
کشورهای اتحاديه اروپا به رياست الف ساندک، 
وزير مختار سفارت سوئد با محوريت حمل ونقل 

دريايی در ايران برگزار شد.

ــازمان بنادرودريانوردی  ــزارش روابط عمومی س به گ
ــدری و مناطق ويژه، اين  ــل از معاونت امور بن به نق
ــفارت سوئد كه در حال  ــه  بنا بر درخواست س جلس
ــت ادواری اتحاديه اروپا را بر عهده دارد،  حاضر رياس
از وزارت امور خارجه ايران مبنی بر ارائه اطالعات در 
خصوص حمل ونقل دريايی ايران در منطقه و جهان، 

برگزار شد. 
در اين جلسه محمدعلی حسن زاده به نمايندگی از 
سازمان بنادرودريانوردی در خصوص تجارت ايران و 
ــال 2008، وظايف، مسووليت ها و  اتحاديه اروپا در س
عملكرد سازمان بنادرودريانوردی، ناوگان كشتيرانی 
تجاری ايران و جايگاه آن در منطقه و جهان مطالبی 

را ارائه نمود.
فرصت ها، مزيت ها و شرايط سرمايه گذاری و راهگذر 
ايران از جمله موضوعات سخنرانی وی در اين جلسه 

بود. 
ــه موضوع راهگذر ايران به دليل قابليت  در اين جلس
كاهش زمان و هزينه جهت ترانزيت كاالهای اتحاديه 
ــه  ــير ايران مورد توجه حاضران در جلس اروپا از مس

قرار گرفت. 
ــه مذكور، 19رايزن اقتصادی  ــت در جلس گفتنی اس

كشورهای عضو اتحاديه اروپا حضور داشتند.
 

رد اتهامات دولت انگلیس  از سوی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

فعاليت شرکت کش�تيراني جمهوری اسالمی 
اي�ران دقيق�ًا در چارچوب مق�ررات و قوانين 
بين المللی است و هيچ گونه تخطی از مقررات 
و قواني�ن حاکم بر اين صنعت توس�ط ناوگان 

اين شرکت صورت نگرفته است. 
ــالمی ايران ادعای دولت  ــتيرانی جمهوری اس كش
ــوالت غيرقانونی از  ــر حمل محم ــس مبنی ب انگلي
جمله محموالت هسته ای توسط ناوگان اين شركت 

را به شدت تكذيب كرد. 
ــتيرانی جمهوری اسالمی ايران در  روابط عمومی كش
واكنش به تحريم وضع شده از سوی دولت انگليس و 

همچنين طرح ادعاهای واهی و بی اساس توسط كشور 
مذكور اعالم كرد: فعاليت اين شركت دقيقاً در چارچوب 
مقررات و قوانين بين المللی است و هيچ گونه تخطی از 
مقررات و قوانين حاكم بر اين صنعت توسط كشتيرانی 

جمهوری اسالمی ايران صورت نگرفته است. 
كشتيرانی جمهوری اسالمی ايران در ادامه با تأكيد 
ــركت، ادعای مقامات  بر تجاری بودن ناوگان اين ش
ــتيرانی جمهوری  ــت كش ــس مبنی بر فعالي انگلي
اسالمی ايران در زمينه ی انتقال تجهيزات هسته ای 
ــران را دروغ محض خواند و افزود:  ــكی به اي و موش
حمل محموالت هسته ای توسط ناوگان اين شركت 

ــتی های اين  ــت و تردد كش ــاس اس ادعايی بی اس
شركت كاماًل منطبق با قوانين و مقررات بين المللی 
انجام می گيرد كه مبين اين مهم، عدم ارائه هرگونه 

مصداق توسط دولت انگليس است. 
ــالمی ايران  ــتيرانی جمهوری اس روابط عمومی كش
همچنين تصريح كرد: تحريم های وضع شده از سوی 
انگليس تأثير چندانی بر فعاليت ها و همچنين تردد 
كشتی های اين شركت در آب ها و بنادر بين المللی 
ــطح همكاری های  ــت به ويژه آن كه س نخواهد داش
ــی نيز از  ــركت با طرف های انگليس ــاری اين ش تج

ساليان قبل بسيار ناچيز بوده است.

  انعقاد قرارداد جدید ایران و چین برای خرید تجهیزات بندری

ش�رکت تايدوات�ر خاورميانه و ش�رکت س�اني 
)SANY( چي�ن ب�راي خريد تجهي�زات بندري 

قراردادي به ارزش 4/5 ميليون يورو امضا کردند.
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شركت تايدواتر 

خاورميانه در جريان سفر مديرعامل و اعضاي هيئت مديره 
اين شركت به چين و بازديد از امكانات و تجهيزات شركت 
SANY قراردادي به ارزش 4/5 ميليون دالر براي خريد 

20 دستگاه تجهيزات بندري، به امضا طرفين رسيد.
ــتگاه ريچ استاكر و 10  ــت 10 دس اين گزارش حاكيس
دستگاه اي.سي.ليفتراك از جمله تجهيزات خريداري 
ــده از اين شركت چيني است كه به منظور افزايش  ش
تجهيزات فعال در بندر شهيد رجايي و افزايش سرعت 
فعاليت خدمات رساني در اين بندر توسط شركت تايدواتر 
خاورميانه به كار خواهد رفت. گزارش فوق مي افزايد: اين 
تجهيزات حداكثر 2 ماه پس از گشايش اعتبار از سوي 
ــود. براساس  ــركت SANY تحويل تايدواتر مي ش ش
قرارداد منعقده تمامي تجهيزات خريداري شده از طرف 
ــتانداردهاي جهاني  ــاس آخرين اس چيني،  بايد براس

ساخته و تحويل شود.
ــرارداد ديگري  ــر در ق ــركت تايدوات ــوي ديگر ش از س
ــمي اين شركت را به صورت اختصاصي  نمايندگي رس
ــاس هرگونه خريد  ــران بر عهده گرفت. بر اين اس در اي
ــس از فروش  تجهيزات  تجهيزات بندري و خدمات پ
شركت ساني در ايران از طريق شركت تايدواتر خاورميانه 

انجام خواهد شد.
ــراي حضور در صنايع دريايي  اين اولين گام تايدواتر ب
كشور به صورتي گسترده است. شركت ساني از جمله 
شركت هاي بزرگ و معتبر چين در بازار ساخت تجهيزات 

بندري و صنايع سنگين در جهان است.
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  تصویب کنوانسیون شناسایی مدارک دریانوردان در دولت

هيئ�ت وزي�ران در جلس�ه ای به رياس�ت دکتر 
احمدی نژاد، اليحه الحاق دولت جمهوری اسالمی 
ايران به کنوانسيون بازنگری کننده کنوانسيون 
مدرک شناسايی دريانوردان را به تصويب رساند. 
ــه دولت ايران اجازه  ــاس ماده واحده اين اليحه ب براس

داده می شود به كنوانسيون بازنگری كننده كنوانسيون 
مدارك شناسايی دريانوردان ملحق شود و اسناد الحاق 
را به نزد امين اسناد توديع كند. سازمان بنادرودريانوردی 
ــيون است و تغيير آن بر عهده  مسئول اجرای كنوانس

دولت است. 

مجمع تشخيص مصلحت نظام، بررسی و تدوين 
سياس�ت های کلی در بخش آمايش سرزمين را 
ادام�ه داد و چند بند ديگر از اين سياس�ت ها به 

تصويب رسيد. 
ــمال  ــواحل جنوب و ش ــعه هماهنگ جزاير و س توس
ــور از جمله مصوبات اين نهاد عالی نظام بود كه در  كش
چارچوب بند )ه( صورت گرفت. در يكی از مفاد اين بند 
ــازماندهی فضايی مناسب مراكز زيست  كه با عنوان س

ــاركت  و فعاليت، به ويژه مناطق مرزی با تأكيد بر مش
ــده، آمده است: توسعه هماهنگ  مؤثر مردم تصويب ش
جزاير و سواحلی جنوب و شمال كشور با بهره گيری از 
ظرفيت های استان های همجوار، موقعيت جغرافيايی، 
ــی، منابع دريايی و نفت و گاز و استقرار  زيربنايی اساس
صنايع مرتبط، پشتيبان و انرژی بر و توسعه گردشگری، 
ــوزش عالی، فنی– حرفه ای و تحقيقات با  بازرگانی، آم
ــال در قالب دو برنامه  تقويت تعامل فرا ملی )طی ده س

پنج ساله( همچنين، در يكی از مفاد بند )د( سياست های 
ــرزمينی كشور كه با عنوان دستيابی به  كلی آمايش س
تعادل های منطقه ای متناسب با قابليت ها و توان های هر 
منطقه تصويب شده، فراهم آوردن زمينه های مناسب 
ــت و فعاليت در مناطق كم  ــهم جمعي برای افزايش س
تراكم با اولويت مناطق شرقی و جنوبی كشور مورد توجه 

قرار گرفته است.

  توسعه جزایر و سواحل طی دو برنامه  پنج ساله آینده

ش�رکت تايدوات�ر و بندر کالن�گ مالزي براي 
گس�ترش همكاري ه�اي في مابين ب�ه توافق 

رسيدند.
ــركت  ــه گزارش روابط عمومي و امور بين الملل ش ب

تايدواتر، در ديدار عبدالحميد مالح زاده، عضو هيئت 
مديره و سرپرست شركت تايدواتر با داتو لي هانگ، 
ــان يونگ مديرعامل  رييس هيئت مديره و كي دي
ــؤوالن سازمان  بندر كالنگ مالزي كه با حضور مس
ــد، دو طرف در خصوص  بنادرودريانوردي برگزار ش

گسترش فعاليت هاي مشترك به توافق رسيدند.
ــبات بين  ــترش مناس ــت، گس اين گزارش حاكيس
ــگ و ارزيابي ها براي  ــهيد رجايي و كالن دو بندر ش
ــروع به كار شركت مشترك تايدكالنگ در حوزه  ش
ــن ايران و مالزي از  ــتيك و خدمات بندري بي لجس
ــن بود. همچنين مديران دو  ديگر توافق هاي طرفي

ــركت  ــركت بر آغاز همكاري هاي جديد بين ش ش
تايدواتر و بندر كالنگ مالزي تأكيد كردند. شركت 
ــركت تايدواتر  ــهم 51 درصدي ش تايدكالنگ با س
خاورميانه و 49 درصدي بندر كالنگ مالزي ايجاد 

شده است.
بندر كالنگ بزرگ ترين و مدرن ترين بندر مالزی به 
ــمار می آيد. اين بندر در نيمه ی راه ساحل غربی  ش
ــرار دارد و دارای لنگرگاهی  ــزی ق ــبه جزيره مال ش
ــتگاهی برای باراندازی  ــاز برای بارگيری و ايس ممت
ــافتی به طول 11كيلومتر و  است. اين بندر در مس

عمق طبيعی 14تا18متر امتداد می يابد.

  گسترش همكاري های تایدواتر و بندر کانگ مالزي

  نشست مشترک ارگان های عضو کمیسیون ملی اقیانوس شناسی

 ب�ه منظور بررس�ی عملك�رد دو س�اله دوره 
س�يزدهم کميت�ه ی مل�ی اقيانوس شناس�ی، 
نشس�ت مش�ترک ارگان های عض�و کميته ی 

ملی اقيانوس شناسی يونسكو برگزار شد.
در اين نشست كه آقايان هان، دبير دفتر كميسيون 
يونسكو در ايران و دكتر سعيد آبادی، نماينده ايران 
در كميسيون يونسكو حضور داشتند، ضمن ارزيابی 
ــالمی ايران در  ــت عملكرد دولت جمهوری اس مثب

ــی يونسكو، از گشت مشترك  كميته اقيانوس شناس
ــبت  ــی دريايی در خليج فارس كه به مناس تحقيقات
پنجاهمين سالگرد تأسيس يونسكو و پاسداشت نام 
خليج فارس در منطقه انجام شد، تقدير به  عمل آمد 
ــن همكاری ها در دوره  ــد تا اي و اظهار اميدواری ش

جديد نيز استمرار داشته  باشند.
ــده مركز  ــده، نماين ــت ياد ش ــن در نشس همچني
ــزارش اول  ــه ی گ ــه ارائ ــی ب ــی اقيانوس شناس مل

ــترك تحقيقاتی ارگان های دريايی در  ــت مش گش
خليج فارس مانند مدت زمان گشت، تيم تحقيقاتی 
ــت پرداخت.  ــده در گش و روش های به كاربرده ش
ــت، گزارش تكميلی اين گشت در مورد  گفتنی اس
تجزيه و تحليل نمونه برداری ها حداكثر تا شش ماه 

آينده اعالم می گردد.
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  برگزاری دومین نشست مشترک همكاری های بندری و دریایی ایران و ترکیه

  ایرانی شدن تمام دریانوردان شاغل در کشتیرانی جمهوری اسامی

  20 درصد سهم ایران در دریای خزر

  کاهش 50 درصدی سوانح دریایی در کشورمان

دومين نشس�ت مشترک همكاری های بندری 
و دريايی جمهوری اس�المی ايران و جمهوری 
ترکي�ه در مهرم�اه س�ال ج�اری، در ش�هر 

استانبول ترکيه برگزار شد.
ــكل  ــور متش ــت هيئت های دو كش ــن نشس در اي
ــی دو روز در  ــی ط ــی و دولت ــای خصوص بخش ه
ــورد عالقه به  ــات و زمينه های م ــوص موضوع خص

بحث و گفت وگو پرداختند.
ــت هيئت ايرانی به عهده  ــت كه رياس در اين نشس
ــازمان  ــابق س ــری مديرعامل س ــی طاه ــر عل دكت
ــت ترك به عهده  ــت هيئ بنادرودريانوردی و رياس
ــری و ارتباطات  ــاون وزير راه و تراب ــب اوغلو مع ناي
كشور تركيه بود، دو يادداشت تفاهم خواهرخواندگی 
فی مابين بنادر شهيد رجايی و طرابوزان و شناسايی 
گواهينامه  های دريانوردی دو كشور به امضا رسيد. 

ــه دو طرف يك پروتكل نهايی را  در پايان اين جلس
در 12 بند امضا كردند.

ــالس در مالقاتی  ــيه اين اج دكتر طاهری در حاش
ــا ايلديريم وزير راه و ترابری و ارتباطات تركيه در  ب
ــازی ارتباطات حمل ونقل بين دو  خصوص فعال س

كشور مذاكره كرد. 
ــفر خود به تركيه از سايت های  هيئت ايرانی در س
ــتم كنترل ترافيك  ــازی، سيس تخصصی كشتی س
ــخاص و  ــس و نجات جان اش ــی، مركز تجس درياي
كشتی ها و همچنين از مركز صدور گواهينامه های 

شايستگی در شهر استانبول ديدن كردند.

معاون فنی کشتيرانی جمهوری اسالمی ايران 
گفت: دريانوردان شاغل در ناوگان کشتيرانی 
جمهوری اسالمی ايران تا سال 2015 ميالدی، 

ايرانی خواهند شد.
ــاس اين خبر، قاسم نبی پور افزود: طبق برنامه  براس
ــانی  ــه به منظور تربيت نيروی انس ــاله ای ك پنج س

ــتراتژی ايرانيزه كردن  ــده، اس دريانورد طراحی ش
ــركت در  ــاغل در ناوگان اين ش ــانی ش نيروی انس
ــال 2015 ميالدی به اتمام  ــت و تا س حال اجرا اس
می رسد. وی گفت: پيش بينی ما اين است كه زودتر 
ــده در برنامه، به هدف تأمين  از موعد پيش بينی ش

نيروی انسانی ايرانی مورد نياز خواهيم رسيد.

س�خنگوی کميس�يون امنيت ملی و سياست 
خارجی مجلس ش�ورای اس�المی گفت: سهم 

ايران در دريای خزر 20 درصد است. 
كاظم جاللی هدف از سفر اعضای كميسيون امنيت 
ــت خارجی مجلس به گيالن را حضور  ملی و سياس
ــش دريای خزر عنوان كرد و افزود: دريای  در هماي
خزر بزرگ ترين درياچه بسته دنيا است كه اهميت 

زيادی برای جمهوری اسالمی ايران دارد. 
ــزر را از  ــی دريای خ ــی رژيم حقوق ــی بررس جالل
ــت: از  ــای  همايش اعالم كرد و اظهار داش برنامه ه
ــزر هنوز تدوين  ــم حقوقی دريای خ آن جا كه رژي
ــده، برای مجلس اين نكته بسيار مهم است كه  نش

ــرای صيانت از حق مردم و  ــرم نظارتی خود ب از اه
تماميت ارضی كشور استفاده كند. 

سخنگوی كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی 
ــت محيطی، امنيت دريای خزر و  مجلس بحث زيس
ــش ناميد و  ــر مباحث هماي ــزر را از ديگ ــت خ نف
ــتان شمالی و  ــه اس تصريح كرد: در اين همايش س
ــور )گيالن، مازندران و گلستان( حضور  مرزی كش

داشتند.
جاللی با تأكيد بر تقويت امنيت در مرزهای شمالی 
ــتان های شمالی حافظ  ــان كرد: اس ايران خاطرنش
ــخنگوی  ــتند. س مرزهای ايران در دريای خزر هس
ــيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس،  كميس

حفظ امنيت دريای خزر را از وظايف هر پنج كشور 
حاشيه آن دانست و گفت: در امنيت خزر بايد پنج 
كشور ساحلی حاشيه آن نقش جدی داشته باشند 
ــورها می توانند ضريب امنيت ملی دريای  و اين كش

خزر را باال ببرند. 
ــزر دارای آينده  ــه دريای خ ــا بيان اين ك جاللی ب
درخشانی است، افزود: با ضريب امنيتی باال می توان 
از منابع اين دريا به خوبی استفاده كرد. وی حداقل 
سهم جمهوری اسالمی ايران در دريای خزر را 20 
ــهميه  ــت: وقتی س درصد عنوان كرد و اظهار داش
ــد، می توان از  ــورها در دريای خزر مشخص ش كش

زير بستر دريا و نفت خزر استفاده كرد. 

با بروز 8 س�انحه تا پايان ش�هريور ماه، تعداد 
کل سوانح دريايی کشور نسبت به مدت مشابه 

در سال گذشته 50 درصد کاهش يافته است.
ــازمان  س ــی  درياي ــور  ام ــت  معاون ــزارش  گ ــه  ب
بنادرودريانوردی، مديركل ايمنی و حفاظت دريايی 
ــوانح  ــن خبر، اضافه كرد: »تعداد كل س با اعالم اي
ــال جاری  ــهريور ماه س ــی و خارجی( در ش )داخل

مطابق نسبت كل سوانح به كل تردد انجام شده در 
ــواحل تحت حاكميت جمهوری اسالمی  بنادر و س
ــانحه بود كه در مقايسه با سال قبل 47  ايران، 9 س

درصد كاهش داشته است.«
ــناورهای مغروق  علی اكبر صفايی افزود: »تعداد ش
ــال تنها 3 شناور بوده  ــهريور ماه امس ايرانی در ش
ــابه در سال قبل 62 درصد  كه نسبت به مدت مش

كاهش داشته است.«
ــن در همين مدت  ــزارش همچني ــاس اين گ براس
ــد و با  ــكی ارائه ش ــه تعداد 14 نفر خدمات پزش ب
ــز هماهنگی نجات دريايی تعداد 60  همكاری مراك

نفر نيز از خطر غرق شدن نجات يافتند.



ارتقای نسل بنادر، چگونه و چرا
"بندرودریا" در گفت وگو با کارشناسان بررسی کرد

رفت�ار بن�ادر تحت تأثير تحوالت جهانی تجارت، همواره در حال تغيير اس�ت و پيوس�ته خود را با تحوالت ايجاد ش�ده در س�اير بخش ها، مانند 
کش�تی رانی، انطباق می دهد. به طوری که بندر در طول زمان، از يك ابزار س�اده به يك زيربنای پش�تيبانی )logistic platform( و ابزار مؤثر 

اقتصادی تبديل شده است، و امروزه در مفهوم جديد، به عنوان يكی از حلقه های اصلی و مهم در زنجيره تأمين به حساب مي آيد.
در طول تاريخ، گونه هاي مختلفی از بنادر تجاري به وجود آمده است، که همه ي آن ها به صورت همزمان در گوشه و کنار جهان ديده می شوند.

بنادر نسل اول، نقش واسطه )Inter face( را در انتقال بار، ميان حمل ونقل دريايی و خشكی ايفا می کنند و تنها فعاليت های اين نوع بنادر، ارائه ي 
عمليات تخليه و بارگيری و انبارداری کاالهاي مختلف است و فعاليت های مربوط به حمل ونقل و تجارت، ارتباط چندانی با بندر ندارد. بندر نسل 
اول ش�رايطی "مونوپولی" دارد و نيازهای مش�تريان، چندان در آن اهميت ندارد. اين نوع بنادر به عنوان عضوی مستقل عمل می کنند و دامنه و 

چگونگي همكاری بين اداره ي اين بنادر و ادارات محلی محدود و ضعيف است.
بنادر نس�ل دوم، با افزايش اندازه کش�تی ها و ميزان واردات مواد خام توس�ط کشورهای توسعه يافته و نيز با شروع پديده ي لجستيك، به وجود 
آمدند. اين نوع بنادر به مراتب به س�رويس دهی اهميت بيش�تری می دهند و عالوه بر برخورداري از سرويس های سنتی که در بنادر نسل اول هم 

ارائه می شد، در فعاليت های صنعتی و حمل ونقل نيز شرکت می کنند.
پس کرانه )Minter land( اين نوع بنادر، به خاطر استفاده ي صنايع از مواد خام )مثل کارخانجات فوالدسازی، صنايع چوب و...( و افزايش انواع 
بار وارداتی و برآوردن نيازهای جديد مثل بس�ته بندی مجدد، عالمت زنی و نگهداری کاال، توس�عه پيدا کرده اس�ت. به گفته ي کارشناس�ان امور 
بندری، بنادر نس�ل دوم به عنوان جزيی از زنجيره ي پش�تيبانی مطرح مي شوند و از نظر بازاريابی، استفاده کنندگان از بندر به عنوان مشتری در 

نظر گرفته مي شوند و رسيدگي به شكايات و نيازهای شان در اولويت هاي اجرايي قرار مي گيرد.
ش�عار اين بنادر، "تهيه ي زمين وسيع و ايجاد ش�رايط مناسب برای توسعه ي صنايع" است. امروزه اکثر بنادر جهان در کشورهای توسعه يافته و 

در حال توسعه را بنادری از اين دست تشكيل می دهند. 

گزارش

گزارش ویژه

 ابراهيم زارع
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بنادر نسل سوم
ــعه ي كانتينری  ــا توس ــالدی، ب ــه ي 80 مي در ده
ــترش حمل ونقل چندوجهی و جهانی  ــدن، گس ش
ــوم پا به عرصه ظهور  ــدن اقتصاد، بنادر نسل س ش
گذاشتند. در حالی كه بنادر دو نسل قبل به تأمين 
ــان می دادند، بنادر  ــاخت ها توجه زيادی نش زيرس
نسل سوم به تأمين سرويس های مورد نياز صاحبان 

كاال و مالكان كشتی ها عالقه نشان دادند.
ــعه ي  ــادر با توس ــن بن ــزان اي ــران و برنامه ري مدي
ــرويس های ارائه شده سعی می كنند، بازرگانان و  س

صاحبان صنايع را به داخل بندر بكشانند.
ــل اول و دوم كه فكر  ــران بنادر نس ــر خالف مدي ب
می كنند اين كشتی است كه بار را به بندر می آورد 
ــعی می كنند زيرساخت خوبی  ــاس س و بر اين اس
برای كشتی ها فراهم كنند؛ مديران بنادر نسل سوم 
بر اين عقيده اند كه حجم زياد كاال، كشتی را جذب 
خواهد كرد. از اين رو سرويس دهي  های خود را هم 
ــعه داده اند تا  ــتی، آن قدر توس به كاال و هم به كش
ــان كاال در رقابت بين بنادر، آن ها را انتخاب  صاحب
ــتر به بندر سرازير  كنند و به اين طريق كاالی بيش

شود.
بندر نسل سوم، عالوه بر اين كه سعي مي كند دارای 
ــد، بايد بتواند  ــاخت ها و تجهيزات عالی باش زيرس
ــاخت لجستيك  ــرويس های مورد نياز يك زيرس س
ــت خدمات”،  ــم آورد. “كيفي ــز فراه ــب را ني مناس
ــرويس ها” و “توجه به جامعه ي بندری”  “وسعت س

شعار بنادر نسل سوم است.

استراتژی گذر از بنادر نسل اول و دوم
ــته، با ترغيب كشورها به توليد  طی دو دهه ي گذش
ــی از پيشی  و صادرات كاالهای با مزيت رقابتی ناش
ــد توليد،  ــه با رش ــد تجارت، در مقايس گرفتن رش
حمل ونقل دريايی به عنوان عمده ترين و ارزان ترين 
روش حمل ونقل از اهميت بيشتری برخوردار شد و 
ــتی رانی به جهت آن كه همواره در بازار  خطوط كش
ــذب و انتقال كاال فعاليت می كنند،  رقابتی برای ج
ــناورهای خود را  ــن فرايند، ظرفيت و ابعاد ش در اي
ــناورهای موسوم به "كشتی های  افزايش دادند و ش
غول پيكر" با هزينه هاي متغير را به كار گرفتند. اين 
ــت كه در فرايند ياد شده، برای اين كه  در حالی اس
ــادر بتوانند باالترين عمليات تخليه و بارگيری را  بن
ــانند و خدمات  در حداقل زمان ممكن به انجام رس
جانبی، مكمل و يكپارچه ای را به شناور ارائه دهند، 
ــتی رانی،  ــب با نيازهای خطوط كش ناچارند متناس
ــتی را  ــرش و نوع ارائه ي خدمات به كش ــوان پذي  ت

نيز ارتقا بخشد.
ــادر، به تدريج  ــف و مأموريت بن ــا تغيير در وظاي ب
ــد و اين مراكز تجاری  ماهيت بنادر نيز دگرگون ش

عطاءاله صدر:
بنادر نسل سوم که صنایع مرتبط را در 
خود جاي مي دهند، باعث توسلعه ي 
نیز مي شوند؛ چراکه  صادرات کشور 
هزینه  هلاي گمرکلي در تولیلد آن 

حذف مي شوند.

علیرضا ساطعي:
نرخ بازگشت سلرمایه در بنادر نسل 
اول خیلي پایین، در بنادر نسل دوم 
باال و در بنادر نسلل سوم خیلي باال 
است. به عاوه، محدوده ي بندري در 
بنادر نسلل اول و دوم، کم و متوسط 
اسلت، در حالي که این محدوده در 
بنادر نسلل سلوم، فوق العاده وسیع 

باید باشد.

ــكان صرف تخليه و بارگيری، به محيط هايی با  از م
ــزوده و ارائه ي تركيبی از خدمات  خدمات ارزش اف
اصلی، جانبی و توزيعی به مشتريان، تبديل شدند.

ــل  ــع تغيير در وظايف و مأموريت بنادر نس در واق
ــت بندری  ــم ماهي ــرات مه ــه تغيي ــوم، از جمل س
ــري و  ــدون مأموريت پذي ــود و ب ــوب می ش محس
ــل سوم  وظيفه مندي بندر، امكان تغيير به بندر نس

نيز ميسر نمی شود.
كارشناسان همچنين تأكيد می كنند كه دست يابی 
ــعه و ارتقا در  ــد توس ــوم، نيازمن ــل س به بنادر نس
ــخت افزاری در تمامی  سيستم های نرم افزاری و س

زيرساخت ها و روساخت های بندری است.
با وجود اين و براساس تقسيم بندی آنكتاد )كنفرانس 
ــعه ي سازمان ملل(، ويژگی های مهم  تجارت و توس
ــوم، بر محورهای شش گانه ي )تمركز  بنادر نسل س
ــا(، )مكان يابی و  ــازی جابه جايی ه ــر كانتينری س ب

ــعه ي بندر در نقاط كانونی تجارت بين الملل(،  توس
)تغيير و توسعه ي فعاليت های بندری از جابه جايی، 
انبارداری، توليد و پردازش به مراكزی جهت توزيع 
ــتيكی و مركز  ــای لجس ــات، كاال و فعاليت ه اطالع
ــاختار بندری و توجه  توزيع منطقه ای(، )اصالح س
ــان(، )توجه ويژه به  ــاط با ذی نفع ــه مديريت ارتب ب
ــات ارزش افزوده( و )توجه به عوامل فن آوري  خدم
ــت  ــعه ي IT در فعاليت های بندری( فهرس و توس

شده است.
ــوم بنادر، روابط تنگاتنگی ميان بندر و  در نسل س
ــتم تعاملی  ــرداران بندری وجود دارد و سيس بهره ب
ــهيل در  ــارت و تس ــر اصل تج ــا تمركز ب ــدر ب بن
ــوری نواقص ، از طريق  ــل بندری و رفع ف حمل ونق
ــكل می گيرد و امكان تبديل  همكاری ذی نفعان ش
ــكل هيئت مديره ای، از  ــدن مديريت بندر به ش ش

احتمال بسيار بااليي برخوردار است.  
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نسل سوم بنادر در ايران
ــل بنادر كشور و حركت به  طرح ضرورت تغيير نس
ــتين بار در همايش  ــمت بنادر نسل سوم، نخس س
ساالنه ي مديران ارشد سازمان بنادرودريانوردي در 
ــط معاون امور بندری و مناطق  سال 1386 و توس

ويژه ي اين سازمان، ارائه و تشريح شد.
با رسانه ای شدن تغيير نسل بنادر در ايران و اعالم 
ــدن  ــا و قابليت هاي الزم براي تبديل ش ظرفيت ه
ــی)ره(، اميرآباد و  ــهيد رجايی، امام خمين بنادر ش
چابهار به بنادر نسل سوم، طرح تغيير ماهيت بنادر 
ــدي بلندمدت و با هماهنگي  ــزرگ بازرگاني با دي ب
ــتگاه هاي مرتبط در استان ها به عنوان برنامه و  دس
اولويت اصلي سازمان بنادرودريانوردي مطرح شد. 
ــام مدير عاملی  ــدر«، در مق ــدس عطاءاله ص »مهن
پس كرانه هاي  ــال  انتق بنادرودريانوردي،  ــازمان  س
ــل  توليد در كنار بنادر را مهم ترين ويژگي بنادر نس
ــمرد و اضافه مي كند: »براي كاهش  ــوم برمي ش س
ــال كاال به  ــده ي كاال، به جاي انتق ــت تمام ش قيم
مراكز توليد در مركز كشور، فرايند توليد و صادرات 
ــود«. »صدر«  ــام مي ش ــادر انج ــدد كاال در بن مج
ــوم  ــل س ــن در بيان ويژگي ديگر بنادر نس همچني
ــه صنايع مرتبط  ــار مي كند: »اين نوع بنادر ك اظه
ــعه ي صادرات  را در خود جاي مي دهند، باعث توس
ــوند؛ چراكه هزينه  هاي گمركي در  كشور نيز مي ش

توليد آن حذف مي شوند«. 
مدير عامل سازمان بنادرودريانوردي، با بيان اينكه 
ــهيد رجايي  ــعه ي بندر ش در حال حاضر طرح توس
ــود، تأكيد  ــل سوم دنبال مي ش ــاس بنادر نس براس
ــاس  ــع بنادر بازرگاني كه اس ــد: »طرح جام مي كن
ــومي است، در مراحل تصويب  ايجاد بنادر نسل س
ــدر«، با توجه به  ــي قرار دارد«. به گفته ي »ص نهاي
ــرمايه گذاري انجام شده در بنادر بزرگ و تجاري  س
ــال 1394، در زمره ي  ــادر تا افق س ــور، اين بن كش

بنادر نسل سومي  قرار مي گيرند. 
معاون امور بندري سازمان بنادرودريانوردي نيز در 
ــل اول، دوم و  بيان ويژگي هاي هر يك از بنادر نس
سوم مي گويد: »نرخ بازگشت سرمايه در بنادر نسل 
ــل دوم باال و در بنادر  اول خيلي پايين، در بنادر نس
ــت. به عالوه، محدوده ي  ــوم خيلي باال اس نسل س
ــط  ــل اول و دوم، كم و متوس ــدري در بنادر نس بن
است، در حالي كه اين محدوده در بنادر نسل سوم، 

فوق العاده وسيع بايد باشد«. 
عليرضا ساطعی درباره ي طرح هاي توسعه اي بنادر 
مي گويد: »سازمان بنادرودريانوردي تا سال 1394، 
ــب طرح جامع  ــادر را در قال ــعه ي بن برنامه ي توس
ــاد ظرفيت هاي مورد  ــد و ضمن ايج ــال مي كن دنب
نياز و بررسي مستمر شرايط بازار، وضعيت واردات، 

محمدرضا اشكریز:
تاش داریم ماهیلت تجاري خود را 
به سلمت بنادر نسل سوم پیش ببریم، 
چراکله فقلط ترخیلص کاال مطرح 
نیسلت، بلكه هلدف اصللي تجارت 

جهاني است که مرز نمي شناسد. 

ــتدالل مي كند: »براي سرعت گرفتن در تجارت  اس
جهاني، بايد خود را با تحوالت سريع دنياي تجارت 
ــان  وفق دهيم«. مديركل بنادر هرمزگان خاطرنش
ــاري خود را به  ــد: »تالش داريم ماهيت تج مي كن
ــوم پيش ببريم، چراكه فقط  ــمت بنادر نسل س س
ــدف اصلي  ــت، بلكه ه ــرح نيس ــص كاال مط ترخي

تجارت جهاني است كه مرز نمي شناسد«. 
ــه مي كند:  ــكريز«، در ادامه اضاف ــا اش »محمدرض
ــالدي، تجارت  ــال 2014 مي ــم تا س ــعي داري »س
كانتينري بندر شهيد رجايی به چند برابر كنوني اش 
برسد و هدف ما ارزش افزوده هايي است كه بايد در 
ــن مديركل با بيان  ــارت مدنظر قرار گيرد.«. اي تج
ــل سوم باعث  اينكه تبديل بنادر ايران به بنادر نس
افزايش درآمد آن ها مي شود و در بخش نرم افزاري 
ــز، بندر را در جايگاه بنادر فعال و مدرن دنيا قرار  ني
ــن امر همچنين باعث  مي دهد، تأكيد مي كند: »اي
ــود و در كنار آن نيز صنايعي  ــتغال مي ش ايجاد اش
ــد كاال به  ــه مي تواند ضمن تولي ــود ك ايجاد مي ش

صادرات آن نيز بپردازد«. 
»اشكريز«، اذعان مي كند: »با برنامه ريزي هايي كه 
ــاد خط فيدري در بندر  ــام گرفته، زمينه ي ايج انج
ــت و تالش مي كنيم  ــهيد رجايي فراهم شده اس ش
ــرمايه گذاري بخش خصوصي،  ــن حمايت از س ضم
ــيپ منطقه را به  ــي از ظرفيت ترانش بتوانيم بخش

خود اختصاص دهيم«. 

ــيپ، هرگونه اصالحات  ــادرات، ترانزيت و ترانش ص
ــرايط در طرح جامع بنادر را  ــب با تغيير ش متناس

اعمال مي كند«. 
ــذر از  ــتراتژي گ ــاطعي«، در اس ــه ي »س ــه گفت ب
ــوم، اكثر  ــل س ــل اول و دوم به بنادر نس بنادر نس
ــت و به وسيله  ي سازمان  ــده اس مطالعات انجام ش
ــاختن  ــتاي برآورده س ــوردي و در راس بنادرودريان
ــي از نيازها و الزامات گذار به بنادر نسل سوم،  بخش
ــا مطالعه ي  ــت. اين اقدامات ب ــت انجام اس در دس
ــوم و پيشرفته ي  ــل س تطبيقي از عملكرد بنادر نس
ــات بندري انجام  ــه و جهان، در ارائه ي خدم منطق
مي گيرد. پروژه هايي چون استقرار سيستم مديريت 
ارتباط با مشتري )CRM( و سيستم جامع بندري 
ــعه IT سازمان و بنادر از جمله ي اين  )PCS( توس

عملكردها قلمداد مي شود. 
معاون امور بندري، تبديل شدن به بنادر نسل سوم 
ــدن  ــراي بنادري كه عوامل و قابليت تبديل ش را ب
ــد؛ چراكه عدم  ــي و اجباري مي دان ــد، الزام را دارن
ــتريان جهاني از طرف  ــخ گويي به نيازهاي مش پاس
بنادري كه از توان مندي بنادر نسل سوم برخوردارند، 
ــه دليل افزايش مداوم رقابت ميان بنادر، الجرم به  ب

حذف بنادر ياد شده منجر خواهد شد. 
ــاطعي«، در نشست ساالنه ي مديران در تبيين  »س
ــل بنادر در  ــراي ارتقاي نس ــات ب ــن اقدام مهم تري
ــكيالت  ــاختار تش ايران، مواردي چون: »اصالح س
ــرمايه،  ــپاري بازاريابي جذب س ــادر«، »برون  س بن
ــاني داخلي و خارجي«  كشتي و كاال«، »اطالع رس
ــتري محوري« را فهرست  ــازي و مش و »فرهنگ س

مي كند. 
از نظر مديركل بنادر و دريانوردی استان هرمزگان 
ــت. او  ــع تجارت و اقتصاد اس ــات بنادر تاب نيز حي
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ــات صوتي و تصويري، اجزاي  اكثر بنادر دنيا، قطع
ــاير ملزومات به بندر منتقل  ــر و قطعات س كامپيوت
مي شود و پس از مونتاژ قطعات، دستگاه ها و وسايل 
ــوند، يا اين كه كاال را به صورت  به بازار عرضه مي ش
ــته بندي  عمده وارد مي كنند و پس از تفكيك، بس
ــب هاي جديد، براساس نياز بازارهاي  و نصب برچس
ــادر مي كنند. صادرات مجدد به  مختلف، مجدداً ص
ــل سوم در  عنوان يكي از كاركردهاي مهم بنادر نس
ــرد. به عنوان  ــياري از بنادر دنيا صورت مي گي بس
مثال، بندر "جبل علي" در امارات با جذب نمايندگي 
شركت هاي بزرگي مثل سامسونگ، ال جي، سوني و 
تويوتا، يا با ورود قطعات مختلف، به مونتاژ توليدات 
ــن كارخانه ها مي پردازند و يا اين كه با وارد كردن  اي
ــه ي  ــورت فله اي و درهم و طي پروس ــا به ص كااله
ــب و در نهايت  ــته بندي و نصب چس ــك، بس تفكي
ــع و درآمد زيادي را به  ــادرات مجدد آن ها، مناف ص
دست مي آورند، به طوري كه االن حدود 70 درصد 
ــوند، در  ــي كه وارد بندر "جبل علي" مي ش كاالهاي

پروسه ي صادرات مجدد قرار مي گيرند."
به اعتقاد مديركل مناطق ويژه، براي ارتقاي كيفي و 
كمي بنادر به بنادر نسل سوم، به دو عامل محوري 
ــتيباني و  ــه بايد اراضي پش ــت: يكي اين ك نياز اس
ــاخت هاي مناسب داشته باشيم و  پس كرانه با زيرس
ــزاري، از جمله قوانين  ــترهاي نرم اف دوم اين كه بس
 )IT( ــتم هاي فن آوري اطالعات و مقررات و سيس

متناسب را فراهم كنيم. 
ــوان متولي امور  ــوردي به عن ــازمان بنادرودريان س
ــور در جهت تحقق رويكرد مزبور،  بنادر تجاري كش
ــترده اي براي فراهم  ــه سال اخير تالش گس طي س
كردن بسترها و حضور مستمر بخش غيردولتي در 
زمينه هاي تجاري و اقتصادي به عمل آورده است. 
ــان اين كه  ــپس با بي ــودي”، س ــي محم “رمضانعل
ــي، محدوديت هاي جدي  ــن و مقررات گمرك قواني
ــعه ي فعاليت هاي ارزش  و چندگانه اي را براي توس
ــزوده، پردازش كاال يا صادرات مجدد ايجاد كرده  اف
است، مي گويد: “از همان ابتدا ما نياز داشتيم تا اين 
ــترهاي اجراي قوانين  محدوديت ها را برطرف و بس
و مقررات را آماده كنيم. بنابراين با هدف توسعه ي 
ــرمايه گذاران داخلي  ــاي مزبور و جذب س فعاليت ه
ــق بندري به  ــمت تبديل مناط ــي، به س ــا خارج ي
منطقه ي ويژه اقتصادي حركت كرديم تا به شكلي 
ــوم مناطق ويژه  اين مناطق از مزاياي قانوني و موس
ــند. در حال حاضر،  ــادي و آزاد برخوردار باش اقتص
ــره ي منطقه ي ويژه ي  ــور يا در زم ــر بنادر كش اكث
ــدوده ي مناطق آزاد  ــتند و يا در مح اقتصادي هس

قرار دارند و از مزاياي قانوني آن برخوردارند.
ــاد و اخيراً با  ــهر و اميرآب ــهيد رجايي، بوش بنادر ش
تصويب مجلس شوراي اسالمي، بنادر امام و نوشهر 

ــازمان  س ــادي  اقتص ــژه ي  وي ــق  مناط ــركل  مدي
بنادرودريانوردي، "شكل گيري صنايع و فعاليت هاي 
صنعتي و توليدي در اطراف بنادر، ناشي از پديده ي 
ــدن توليد و تأمين" را دليل اصلي ايجاد  جهاني ش
ــوم عنوان مي كند و يادآوري  ــل دوم و س بنادر نس
ــال 1384، اين  ــران، از اواخر س ــد كه در اي مي كن
ــازمان بنادر  ــوي س ــوع به صورت جدي از س موض

مطرح و دنبال شد.
ــل اول  ــودي"، كاركرد بنادر نس ــي محم "رمضانعل
ــه و بارگيري" و  ــت "تخلي ــه ي فعالي را در دو زمين
ــي آورد و درباره ي  ــاب م ــارداري كاال" به حس "انب
ــد: "از دهه ي 80، بنادر  ــش جديد بنادر مي گوي نق
ــاز كردند كه  ــود را آغ ــش جديد خ ــرد و نق كارك
ــكل گيري صنايع و فعاليت هاي توليدي  مي توان ش
ــت. به عبارت  در پس كرانه را از جمله ي آن ها دانس
ــدن و يكپارچگي  ــر، در پي پديده ي جهاني ش ديگ

ــال همه جانبه به  ــل اتص ــادر به دلي ــادي، بن اقتص
ــوان اقتصادي ترين محل  حمل و نقل دريايي، به عن
ــد و تأمين كاال  ــزوده و تولي ــاد ارزش اف براي ايج
ــرمايه گذاران انتخاب  ــط صاحبان صنعت و س توس
ــدند كه با تمركز فعاليت هاي توليدي و صنعتي  ش
در اطراف بنادر )پسكرانه( به نوعي بنادر صنعتي به 

وجود آمدند."
با توسعه ي حمل و نقل كانتينري و تحوالت گسترده 
ــات، جهت گيري به  ــن آوري اطالع ــه ي ف در زمين
ــتيكي با ارزش  ــترش فعاليت هاي لجس سمت گس
افزوده ي بيشتر و در عين حال سبك تر در محدوده 
بنادر تغيير يافت و به عبارت ديگر، بنادر نسل سوم 

شكل گرفتند.
ــل سوم به عنوان  "محمودي" مي افزايد: "بنادر نس
يك حلقه ي مهم در زنجيره ي توليد و توزيع، ايفاي 
ــه مي گويد: "تا پيش از  ــش مي كنند". او در ادام نق
ــوم، اغلب كارخانجات به طور  ــل س ايجاد بندر نس
مستقل، انبارهاي جداگانه اي داشتند و از اين بابت، 
ــرمايه ي زيادي صرف انبارداري كاال مي شد، اما  س
ــيع تر به بنادر  ــون اين انبارها در مقياس وس هم اكن
ــر، امروزه كاال،  ــت. به عبارت ديگ ــده اس منتقل ش
ــات در حجم  ــورد نياز كارخانج ــواد و قطعات م م
ــاس مذاكرات پيوسته با شركت هاي  ــيع و براس وس
ــب  تخصصي تجاري، به بنادر وارد و از آن جا متناس
ــود، كه در اصطالح  با نيازهاي مختلف توزيع مي ش
ــع كاال" مي گويند. اين  كاربري، به آن "پارك توزي
ــده ي اجناس  ــود تا قيمت تمام ش امر باعث مي ش
ــه واردات  ــات و نيز هزينه ي پروس ــراي كارخانج ب

آن ها كاهش يابد".
ــازمان بنادرودريانوردي،  ــؤول در س ــن مقام مس اي
توسعه ي صنايع مونتاژ سبك را كاركرد ديگر بنادر 
ــل سوم مي داند و در اين باره مي گويد: "االن در  نس

شرایط برنده  برنده

مؤلفه هاي بنادر نسل سوم در گفت و گو با کارشناسان بنادرودریانوردي

گزارش ویژه
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ــده اند، در زمره ي  ــه ش ــت اضاف ــم به اين فهرس ه
ــوب مي شوند و بنادر  منطقه ي ويژه اقتصادي محس
انزلي و خرمشهر نيز در محدوده ي مناطق آزاد قرار 
ــون به صورت عادي  ــد. تنها بندري كه هم اكن دارن
ــود بندر چابهار است كه طرح الحاق آن  اداره مي ش
ــيون اقتصادي  به منطقه آزاد چابهار نيز در كميس

دولت مطرح است”.
“محمودي”، اضافه مي كند: “عالوه بر بحث تكميل 
ــژه و آزاد،  ــررات مناطق وي ــراي قوانين و مق و اج
ــتيباني بنادر و فراهم  ــعه ي اراضي پش موضوع توس
ــي كه در ارتقاي  ــاخت ها در اين اراض آوردن زيرس
ــده اي دارند، با حفظ  ــل بنادر نقش تعيين كنن نس
ــرار دارد. هم اكنون اراضي  ــتوركار ق اولويت در دس
ــهيد  ــتيباني در اغلب بنادر، به ويژه در بندر ش پش
ــدر اميرآباد از  ــدر امام خميني)ره( و بن رجايي، بن

امكانات مناسب و روزآمدي برخوردار شده اند".
ــر ضروري بودن  ــق ويژه، با تأكيد ب مديركل مناط
ــتيباني تصريح  ــاخت ها در اراضي پش ــش زيرس نق
ــت،  ــا فراهم كردن زمين كافي نيس ــد: "تنه مي كن
ــاخت هاي مهم ديگري، اعم از آب، برق،  بلكه زيرس
ــتم هاي  تلفن، خطوط ارتباطي و مواصالتي و سيس
ــود. در غير اين  ــط دولت فراهم ش IT نيز بايد توس
ــرمايه گذاري در اين  ــورت بخش خصوصي از س ص

زمينه استقبال نمي كند".
ــودي"، مقررات زدايي و اصالح و  ــي محم "رمضانعل
بازنگري در مقررات داخلي سازمان بنادر را از ديگر 
اقدامات انجام شده براي تحقق عملي و ايجاد بنادر 
ــمرد و اضافه مي كند:  ــل سوم در كشور برمي ش نس
ــتا، اولين كاري كه انجام شد، تفويض  "در اين راس
اختيار كامل به مديران بنادر بود. به اين صورت كه 
ــتقيماً با  مديران مذكور، اين اختيار را دارند كه مس
ــرمايه گذاران وارد مذاكره شوند و با آنان قرارداد  س
ــام قراردادها براي  ــد. در صورتي كه قباًل تم ببندن
ــال و  ــازمان مركزي در تهران ارس انعقاد، بايد به س

طي يك پروسه طوالني و زمان بر، نهايي مي شد".
ــران بنادر، تدوين  ــر تفويض اختيار به مدي عالوه ب
ــور نيز با هدف  ــرمايه گذاري در بنادر كش فرايند س
ــازي در دستوركار قرار  ــهيل، تسريع و شفاف س تس
گرفت. "محمودي" در اين رابطه اظهار مي دارد: در 
ــخص كردن مسؤوليت هاي  اين فرايند عالوه بر مش
ــخ گويي آن ها،  واحدهاي داخلي و تعيين زمان پاس
براي سرمايه گذار نيز به صورت دقيق مشخص شده 
ــه فرم هايي را  ــود، چ ــت كه ابتدا از كجا وارد ش اس
ــه طور قانوني طي  ــد و چه مراحلي را بايد ب پر كن
ــدف و جهت گيري  ــد، چون ه ــد. در اين فراين كن
ــت، فعاليت ها و زمينه هاي  ــخص اس ــازمان مش س

سرمايه گذاري نيز تعريف شده اند.
ــري در قراردادها" از  ــودي" "بازنگ ــه گفته "محم ب

ــق ويژه اقتصادي  ــر اقدامات اداره ي كل مناط ديگ
محسوب مي شود كه براساس آن، قراردادها از حالت 
ــاركت  عمومي و يك  طرفه خارج و براي جلب مش
ــك پذيري در  بخش خصوصي و كاهش ميزان ريس
سرمايه گذاري، متناسب با نوع فعاليت و زمينه هاي 
سرمايه گذاري بازنگري و تدوين مي شوند. در حال 
حاضر، اكثر قراردادها با حضور خود سرمايه گذاران 
تدوين و نهايي مي شوند. با تخصصي شدن ساختار 
قراردادها و با در نظر گرفتن منافع طرفين، شرايط 

برنده برنده در قراردادها پيش بيني شده است.
ــي  ــه ي بازارياب ــكيل دبيرخان ــه از تش وي در ادام
ــور  ــرمايه گذاري در كليه ي بنادر كش ــذب س و ج
ــروه اجرايي در اين  ــر مي دهد كه با ايجاد كارگ خب
ــرمايه گذاري در هر هفته،  ــه، تقاضاهاي س دبيرخان
ــي قرار مي گيرند. مديركل مناطق ويژه  مورد بررس
ــعه ي  اقتصادي با بيان اين كه مطابق برنامه ي توس
ــرمايه گذاري  ــاي س ــا و زمينه ه ــور، فرصت ه كش
ــا تعريف  ــت، بيان مي كند: "ب ــده اس ــخص ش مش
فرصت هاي سرمايه گذاري، هر يك از بنادر براساس 
ــي و منطقه اي  ــبي حمل ونقل درياي مزيت هاي نس
ــايي و طرح توجيهي اوليه براي آن ها تدوين  شناس
ــت. به عنوان نمونه، با تعيين سه نقطه ي  ــده اس ش
ــهيد رجايي، بندر امام و  ــاني در بندر ش سوخت رس
بندر چابهار، فرصت هاي سرمايه گذاري در زمينه ي 
ــت. به طوري كه  ــاني مشخص شده اس سوخت رس
طي دو سه سال گذشته، شركت هاي فعال در بندر 
ــود رقباي خارجي و با  ــهيد رجايي، علي رغم وج ش
ــابقه، موفق شده اند بخشي از بازار سوخت رساني  س

منطقه را از آن خود كنند".
ــودن حمايت  ــاره به پراهميت ب ــودي" با اش "محم
ــرمايه گذاري، تأكيد مي كند كه: "ارتقاء بنادر  از س
ــوم، بدون حضور بخش هاي غيردولتي  ــل س به نس

ــا، امكان پذير  ــرمايه هاي داخلي و خارجي آنه و س
ــعي بر اين بوده است  نخواهد بود. از اين رو تمام س
ــد".  ــتا باش كه اقدامات به عمل آمده در همين راس
ــخنان خود، از فاصله ي  ــش ديگري از س وي در بخ
ــل سوم  ــدن به بنادر نس بنادر ايران براي تبديل ش
ــانه هاي  ــان برخي از نش ــد و در بي ــخن مي گوي س
ــل سوم در بنادر بزرگ كشور مي گويد: "با  بنادر نس
اقدامات انجام شده و فراهم آوردن زيرساخت ها، در 
ــهيد رجايي و امام خميني )ره(، در  بنادري چون ش
ــاي مرتبط با صادرات مجدد،  حال حاضر فعاليت ه
فعاليت هاي لجستيكي، سوخت رساني و فعاليت هاي 
مكمل بندري و دريايي مانند آذوقه رساني، تعويض 
ــاني، تعمير و شستشوي  قطعات شناورها و آب رس

كانتينر و... در حال شكل گيري است."
مديركل مناطق ويژه اقتصادي با اشاره به آمار رو به 
رشد ميزان سرمايه گذاري بخش خصوصي در بنادر 
ــم محدوديت هاي  ــور، اظهار مي كند: "علي رغ كش
ــادي، اين عملكرد و  ــي، بانكي و فضاي اقتص گمرك
ميزان استقبال از آن، درخور توجه است". اين مقام 
ــازمان بنادر مي گويد: "عدم اعطاي  ــؤول در س مس
ــرمايه گذاران  ــهيالت بانكي يكي از معضالت س تس
ــط سال  ــمار مي آيد. كه از اواس در اين حوزه به ش
ــهيالت باز  ــاي اين تس ــل اعط ــون، قف 1386 تاكن
نشده، در حالي كه بخش خصوصي كشور به لحاظ 
ــت و همه ي آن ها بدون  مالي چندان توان مند نيس
استثنا، به تسهيالت و وام بانكي نياز دارند. خصوصاً 
ــه بحران اقتصادي و  ــت فعلي و با توجه ب در وضعي
ــي كه ميزان استقبال سرمايه گذاران خارجي  سياس

و داخلي كاهش يافته است.
ــخنان خود  ــودي" در ادامه ي س ــي محم "رمضانعل
ــاره ي نقش بازاريابي در حصول به جايگاه بنادر  درب
ــان مي كند: "ما نمی توانيم  ــوم، خاطرنش ــل س نس
ــيم، اما به ابتدايي ترين ابزارهاي  خواهان رقابت باش
ــيم.  ــته باش ــی اعتقاد نداش ــی بازارياب ــت يعن رقاب
نمی توانيم خواهان حضور بخش خصوصی و جذب 
سرمايه گذاری در زمينه ي فعاليت های ارزش افزوده 
ــل سوم هستند،  ــاخص های بنادر نس كه يكی از ش
ــيم، اما با اصول اوليه ي بازاريابی غريبه باشيم.  باش
ــعه ي فعاليت های  ــان توس ــن، اگر ما خواه بنابراي
ــي و كيفي جايگاه  ــی و ارتقاء كم ــدری و درياي بن
ــد راهی را كه  ــتيم. باي ــور در منطقه هس بنادر كش
ــورهای پيشرفته طی كرده اند، با دقت بازنگری  كش
ــب با مقتضيات و شرايط بنادر كشور،  كنيم متناس
ــش بگيريم". وي در  ــا را در پي آن راه و آن روش ه
ــخنان خود مي گويد: "در بنادر  بخش ديگري از س
ــرفته دنيا، پس از آن كه از كيفيت خدمات به  پيش
عنوان يك مزيت استفاده كردند، متوجه شدند كه 
ارائه ي خدمات كيفی صرفاً در حوزه ي فعاليت های 

با تعریف فرصت هاي سرمایه گذاري، 
هر یک از بنادر براسلاس مزیت هاي 
نسبي حمل ونقل دریایي و منطقه اي 
شناسلایي و طلرح توجیهلي اولیه 
براي آن ها تدوین شلده اسلت. به 
عنلوان نمونه، با تعیین سله نقطه ي 
سوخت رساني در بندر شهید رجایي، 
بندر امام و بندر چابهار، فرصت هاي 
زمینله ي  در  سلرمایه گذاري 

سوخت رساني مشخص شده است.
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ــه تنهايی به  ــری، ديگر نمی تواند ب ــه و بارگي تخلي
ــد، بلكه با  ــاز باش منزله ي يك مزيت رقابتی كارس
ــره ي تأمين و  ــوالت جهانی در زنجي ــه به تح توج
ــتريان، بايد ضمن كاهش  توزيع و افزايش توقع مش
هزينه و ارتقاء كيفيت خدمات معمول، تنوع بيشتر 
ــای نقش مؤثر در  ــات جانبی و تكميلی و ايف خدم
ــور جدی در  ــی را به ط ــتيبانی جهان ــره پش زنجي

دستوركار خود قرار داد. 
ــت تجاري و اقتصادي  “محمودي” درباره ي موقعي
ــا در مورد موقعيت  ــادر ايران اظهار مي دارد: “ام بن
ــروع  ــان، بايد بحث را از چند پله عقب تر ش خودم
ــه عنوان يك  ــول كنيم كه ب ــدا بايد قب ــم. ابت كني
ــم، يعنی  ــم عمل كني ــادی می خواهي ــگاه اقتص بن
ــود. اما در اين راه يك مانع وجود  حداكثرسازی س
ــا نمی توانيم در بندر به  ــت كه م دارد و آن اين اس
 ،)Public( عنوان يك ارائه دهنده خدمات عمومی
ــان  ــادی بخش و سودرس ــع عوامل اقتص ــا تاب تنه
ــيم، بلكه بايد توجه كرد كه عوامل بسياری در  باش
ــي سودرساني بندر دخيل هستند كه  تعيين حواش
ــت.  ابتدايي ترين آن، نقش بندر در اقتصاد ملی اس
ــت كه در بندر در اغلب مواقع به خاطر  ضروري اس
ــی كنيم.  ــی چشم پوش ــاد ملی از منافع بخش اقتص
ــت كه  بنابراين راه ديگری كه باقی می ماند اين اس
ــوه خدمات مختلف  ــدر، با فروش انب ــودآوري بن س
تأمين شود، كه اين يعنی احساس نياز به بازاريابی. 
ــؤولين بنادر بايد به دنبال راه هايی  يعنی اين كه مس
ــتريان،  ــند كه ضمن جلب رضايت و حفظ مش باش
سهم خود را از پرداخت هاي مشتری افزايش دهند. 
ــتر كاال  اين يعنی بازاريابی برای جذب هر چه بيش
ــوي ارائه ي خدمات ارزش افزوده در  و حركت به س

بنادر. 
ــازمان  س ــادي  اقتص ــژه ي  وي ــق  مناط ــركل  مدي
ــوردي،  در ادامه ِ مي افزايد: "اگر در بازار  بنادرودريان
پيش رو و رهبر نباشد يا بايد دنباله رو باشيد يا بايد 
برای تصاحب موقعيت رقيب مبارزه كنيد و يا آن كه 
در گوشه ای از بازار بدون آن كه وارد مبارزه با رقيب 
بشويد مشغول فعاليت اقتصادی خود باشيد؛ نقش 
ــس اگر به دنبال  ــت. پ ديگری در بازار متصور نيس
ارتقاء نقش بنادر هستيم، بايد به صورت جدی تری 
ــويم كه الزمه ي اين  ــه و ميدان رقابت ش وارد مقول
ــازی و ايجاد  ــر در وهله ي اول نياز به فرهنگ س ام
ــاختار سازمان بنادر  يك باور همگانی در پيكره و س
ــه در عرضه ي چه  ــد از آن بايد بدانيم ك داريم. بع
ــتگی هاي الزم را داريم،  ــی، توانايي و شايس خدمات
ــه می توانيم مبتني بر  ــی محورهای اصلی را ك يعن
آن ها با رقيب وارد بازاری رقابتی شويم، به درستي 
ــتراتژی های بازاريابی را  تشخيص دهيم؛ سپس اس
ــرايط روز  ــب با ش برای هر يك از بنادرمان، متناس

مشخص كنيم و آن گاه يك مبارزه جدی اقتصادي 
را آغاز كنيم. در اين رابطه، بايد به نكته ديگری كه 
ــاره كنم؛ و آن  ــده اش تاكنون كمتر به آن توجه ش
ارتقاء جايگاه بنادر كشور و كسب موقعيت در شبكه 
بنادر منطقه و جهان است. بنادر ما نبايد به گونه ای 
ــاختن  ــی عمل كنند و تنها در پی برآورده س انفعال
ــند، بلكه بايد تغيير نقش  انتظارات اقتصاد ملی باش
ــب هويت بين المللی باشند.  بدهند و به دنبال كس
ــبكه های بندری در سطح  اين مقصود با ورود به ش

جهان و منطقه امكان پذير است". 
ــه مي دهد:  ــودي" در پايان ادام ــي محم "رمضانعل
ــوع بازاريابی و  ــازمان با علم به اين مهم، موض " س
ــتريان را طی دو سه سال اخير،  تأمين رضايت مش
جزو اهداف و جهت گيری های استراتژيك خود قرار 
ــتای تحقق اين  ــز در راس ــن اداره ي كل ني داد و اي

هدف اقدامات مؤثری را به شرح ذيل معمول داشته 
ــازمانی،  ــت كه نتايج آن را در فضای موجود س اس
جذب سرمايه گذاری و خطوط جديد كشتيرانی و... 

آشكار و اميدواركننده است.
- تشكيل كميته راهبردی در سازمان و كميته های 
ــرمايه گذاری در  اجرايی و دبيرخانه ي بازاريابی و س

بنادر.
ــداف بلندمدت،  ــتراتژی بازاريابی و اه - تدوين اس

كوتاه مدت و راهكارهای اجرايی آن.
ــای مطالعاتی و تحقيقات  - تعريف و انجام پروژه ه
ــايي فرصت ها و مزيت های فعاليت  بازار برای شناس
ــايی و  ــن شناس ــی و همچني ــای غيردولت بخش ه
ــن راهكارهای تأمين  ــتريان و تبيي طبقه بندی مش

نيازهای آن ها.
ــی-كاربردی و  ــزاری دورهای متعدد آموزش - برگ
ــاتيد خارجی  گردهمايي های تخصصی با حضور اس
ــش بازاريابی  ــازی و ارتقاء دان و با هدف فرهنگ س

كاركنان سازمان و شركت های همكار.
و  ــی  تبليغات ــد  جدي ــای  روش ه از  ــتفاده  اس  -
ــار زبانه”،  ــد “مولتی مدياي چه ــانی مانن اطالع رس
“جنرال كاتولوگ” و بروشورهای تخصصی و سامانه 
ــركت در  ــت “وب” و همچنين ش ــی تح الكترونيك

نمايشگاه های تخصصی داخلی و خارجی.
ــكيل جامعه ي دريايی و بندری در استان های  - تش

بوشهر، خوزستان و هرمزگان.
ــركت های ترمينال  ــاركت فعال ش ــعی در مش - س
ــركت های همكار در امر بازاريابی  اپراتور و ساير ش

و جلب رضايت مشتريان.
ــازی سيستم  - حركت در جهت طراحی و پياده س
ــتری )CRM( به صورت  ــاط با مش ــت ارتب مديري

گام به گام. 

ما نمی توانیم خواهان رقابت باشیم، 
اما به ابتدایی ترین ابزارهای رقابت 
یعنی بازاریابی اعتقاد نداشته باشیم.

نملی توانیم خواهلان حضور بخش 
خصوصی و جذب سرمایه گذاری در 
زمینه ی فعالیت های ارزش افزوده 
که یكی از شلاخص های بنادر نسل 
سلوم هسلتند،  باشلیم، اما با اصول 

اولیه ی بازاریابی غریبه باشیم.
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ــور«، »انجام فعاليت هاي بازرگاني  فراتر از يك كش
ــي« و »تخصص و  ــور خدماتي و صنعت ــار ام در كن
ــاني« را الزمه هاي ايجاد بنادر از  مهارت نيروي انس

نوع نسل سوم مي داند. 
ــي مي گويد: »طي  ــتانداردهاي آموزش مديركل اس
35 سال گذشته با حذف موانع طبيعي و مصنوعي 
ــش هزينه هاي  ــارت بين المللي و براي كاه در تج
ــدند و  ــتي ها كانتينري ش ــل دريايي، كش حمل ونق
ــناورهاي حمل كننده ي آن ها به صورت  كاالها و ش
ــكر يا  ــتي هاي حمل موز، ش ــي، مانند كش تخصص
ــدند. به موازات اين  ــودرو در اين صنعت فعال ش خ
اقدامات و با پيدايش و افزايش شناورهاي كانتينربر، 
تجهيزات بندري نيز افزايش قابل توجهي مي يابند، 
در نتيجه سبب تسريع در عمليات تخليه و بارگيري 
ــوند.  ــتي ها در بندر مي ش و كاهش زمان توقف كش
ــن اتفاق، بر كاهش هزينه هاي حمل  ونقل بندري  اي
ــد تا تجارت  ــت و در نهايت موجب ش ــر گذاش تأثي
ــدا كند. چندان كه  ــمگيري پي دريايي افزايش چش
ــه ي بين المللي، در  ــخ گويي به نياز جامع براي پاس
فصل گرما، ميوه هاي زمستاني از نيم كره ي جنوبي 
به نيم كره ي شمالي و بالعكس حمل ونقل مي  شود. 
بنابراين با تغيير در ميزان و نوع حمل ونقل دريايي، 
ــان تغيير  ــت كه بنادر نيز ويژگي هاي ش بديهي اس

كند«. 
مديركل صدور گواهي نامه هاي دريانوردي، با اشاره 
ــته  ــل اول، توضيح مي دهد: »در گذش به بنادر نس
ــاً تخليه و  ــل(، كار بنادر صرف ــال قب )حدود 30 س
ــه ي 80 ميالدي، بنادر از  ــري بود، ولي از ده بارگي
ــارج و با هدف  ــه و بارگيري خ ــز صرف تخلي مراك
ــان كاال و  ــورد نياز صاحب ــرويس هاي م ــن س تأمي
كشتي به مركز خدمات كااليي تبديل شدند. افزون 
ــل سومي  بر اين، حوزه ي پس كرانه در يك بندر نس

بايد فراتر از يك كشور باشد. به عنوان مثال حوزه ي 
فعاليت بندر شهيد رجايي، تنها استان هرمزگان، يا 
ــد رويكرد پس كرانه ي اين  ــت و باي حتي ايران نيس

بندر، آسياي ميانه باشد«. 
ــاي بازرگاني در  ــه، از فعاليت ه ــادري« در ادام »ق
ــخن به ميان  آورد و آن را در  ــوم س ــل س بنادر نس
ــات  كنار فعاليت هايي چون بازاريابي، ايجاد مؤسس
رده بندي و بازرسي و حتي سرمايه گذاري از جمله 
ــوان نيازهاي اين نوع  ــاي دريايي، به عن در بانك ه
ــد: »فعاليت هاي  ــمار آورد. وي مي گوي بنادر به ش
ــاي خدماتي و صنعتي،  بازرگاني در كنار فعاليت ه
ــت. به عبارت ديگر،  ــل سومي اس ويژگي بندر نس
عالوه بر وجود خوشه هاي صنعتي در بندر، پروسه ي 
ــط شركت ها انجام گيرد  تبديل كاالها نيز بايد توس

كه اصطالحاً به آن »پروسينگ« گفته مي  شود«.
ــازمان  س ــي  آموزش ــتانداردهاي  اس ــركل  مدي
ــاي  حلقه ه ــه  اينك ــان  بي ــا  ب ــوردي،  بنادرودريان
لجستيك، يعني زنجيره ي حمل  ونقل اعم از زميني 
ــل سوم  ــه(، ريلي و هوايي در كنار بندر نس )شوس
ايجاد مي شود، نتيجه مي گيرد كه: » اين امر باعث 
مي شود كه حمل ونقل چندوجهي در اين نوع بنادر 

رونق پيدا كند«. 
ــات )IT( را  ــتم فن آوري اطالع ــپس سيس وي س
ــومي و اثرگذار  ــل س ــك بندر نس ــزار اوليه ي ي اب
ــد و تأكيد  ــتغال زايي و ارزش افزوده مي دان ــر اش ب
مي كند: "با استفاده از روش هاي تجارت الكترونيك 
و بازرگاني، بايد نيروي انساني متمركز در شهرهاي 
ــواحل  ــه ويژه در س ــمت  بنادر ب ــه س ــزرگ را ب ب
ــور منتقل كنيم". "محمدرضا قادري"،  جنوبي كش
ــازي آموزش هاي  در زمينه ي پرداخت و نهادينه  س
ــدري و دريايي  ــتانداردهاي فعاالن بن دريايي و اس
ــوم در اين حوزه  ــل س ــي ديگر بنادر نس ــه ويژگ ب
ــوم،  ــل س ــاره مي كند و مي گويد: "در بندر نس اش
ــد داراي  ــال باي ــان فع ــرمايه گذاران و متخصص س
ــتانداردهاي الزم باشند. مثاًل يك  ــاخص ها و اس ش
ــهري،  ــراك در بندر بايد با راننده ي ش راننده ليفت
تفاوت داشته و از تخصص بيشتري برخوردار باشد. 
ــراد را ملزم كرده  ــز اين اف ــي وزارت كار ني از طرف
است كه كارت مهارت مخصوص داشته باشند. اين 
ــا است؛ به  تخصص به ويژه در بنادر، الزم و راه گش
عنوان مثال، مسؤول جابه جايي كانتينر گاهي بايد 
ــاي خطرناك را نيز حمل كند كه به تخصص  كااله

نياز دارد". 
وي با تأكيد بر اين نكته كه مشاغل حوزه ي بندري 
ــازمان بنادر در  ــود، از برنامه هاي س بايد تعريف ش
ــعه خبر  ــه ي پنجم توس ــوص و در برنام ــن خص اي
ــد: "همان طور كه در بخش  مي دهد و اظهار مي كن
دريايي، استانداردهاي دريايي در قالب كنوانسيون 

بندر نسل سوم یعني ایجاد یک 
مرکز اقتصادي و تجاري گسترده

مؤلفه هاي بنادر نسل سوم در گفت وگو با کارشناسان بنادر و دریانوردی

ــدور  ص و  ــي  آموزش ــتانداردهاي  اس ــركل  مدي
گواهي نامه هاي دريانوردي سازمان بنادرودريانوردي، 
ــوم را حاصل از تغييرات گسترده در  بنادر نسل س
ــدن و نيز نتيجه ي  ــي و تخصصي ش ــارت جهان تج
ــاي متنوع در گونه هاي مختلف حمل ونقل  راهكاره
ــد و اين گونه  ــد دهه اخير مي دان ــي، طي چن درياي
ــعه ي كانتينري شدن،  استدالل مي كند كه با توس
ــدن  ــترش حمل ونقل چندوجهي و جهاني ش گس
ــادر تجاري  ــراي بن ــدي ب ــرايط جدي ــاد، ش اقتص
ــر وضعيت بنادر و  ــد كه بر اثر آن ها، تغيي ايجاد ش
دگرگوني  وظايف سنتي آنها طي سه دهه ي گذشته 

اجتناب ناپذير بوده است. 
ــل  »محمدرضا قادري«، درباره ي ماهيت بنادر نس
ــوم، »مشتري محوري و پرهيز از نگاه دولتي« را  س
ــمرد  به منزله ي مهم ترين ويژگي اين بنادر برمي ش
و شاخص هايي چون »حوزه ي پس كرانه ي فراگير، 

گزارش ویژه
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STCW به طور كامل دارد اجرا مي شود، در بخش 
ــاغل در محدوده ي بندر،  بندري نيز كليه ي افراد ش
ــود. بدين  ــان به عنوان مهارت تعريف ش بايد كارش
ــالوه بر اين كه  ــاغل در بندر، ع ــب كه فرد ش ترتي
ــابقه ي آموزشي اش بايد كاماًل شناخته  مهارت و س
ــه دوره  هاي  ــود كه چ ــد، بايد تعريف ش ــده باش ش
تخصصي اي را نيز الزم است كه بگذراند. اين فرايند 
در سازمان بنادرودريانوردي و اداره ي كل آموزش و 
ــتانداردها در حال تنظيم است. در نتيجه ي اين  اس
ــش  اقدامات، كليه ي فعاليت هاي بندري تحت پوش
ــتانداردها قرار مي گيرد و تمام افراد  ــري اس يك س
ــت هاي بندري، بايد دوره هاي آموزشي  صاحب پس

را بگذرانند".
ــن نكته كه بندر  ــادري"، در پايان با يادآوري اي "ق
ــوم، نبايد صرفاً با نگاه دولتي اداره  ــل س از نوع نس
شود، توضيح مي دهد: "بندر نسل سوم، به منزله ي 
ــت و از ويژگي هاي  ــزي اقتصادي و تجاري اس مرك
ــت كه كاماًل نگاه تجاري به  مدير بندر يكي اين اس
ــد. در واقع اين موضوع  ــل سوم داشته باش بندر نس
ــت. براساس اين  ــتري محوري" اس به معناي "مش
ــد  ــتري باش ديدگاه، بندر بايد كاماًل در خدمت مش

و به نيازهاي او توجه كرد". 
به گفته ي مديركل استانداردهاي آموزشي، ويژگي 
ديگر مدير بندر نسل سوم از نگاه تجاري، اين است 
ــرمايه گذاري  كه بندر و محدوده ي آن يك مركز س
ــتري قرار  ــد در خدمت مش ــت و در نتيجه باي اس
ــا بيان اين كه در حال  ــرد. "محمدرضا قادري" ب گي
ــل  ــكل اصولي در بنادر نس حاضر، اين ويژگي به ش
ــوم كشور وجود ندارد، مديريت اين نوع بنادر در  س
ــد و مي گويد: "مدير  ــكل مي دان ايران را دچار مش
ــوم در ايران در يك زمان، داراي دو  ــل س بندر نس
ــت؛ يكي نگاه حاكميتي كه بايد قوانين  ويژگي اس
ــور كامل انجام  ــتانداردها را به ط ــررات و اس و مق
ــته  دهد و ديگر اين كه بندر بايد حالت تجاري داش
باشد. بديهي است كه وجود اين دو ويژگي به طور 
ــارض مي كند. مثاًل  ــان در يك فرد، ايجاد تع هم زم
ــتي فاقد گواهي نامه نبايد  از ديدگاه حاكميتي، كش
ــت  ــود، ولي از نظر اقتصادي الزم اس ــدر ش وارد بن
ــت كه به  ــدر پهلو بگيرد. لذا ضروري اس ــه در بن ك
ــدن مديريت بنادر برخي  لحاظ هرچه كارآمدتر ش
ــي و نيز تغيير نگرش هايي صورت  اصالحات اساس

بپذيرد". 

همان طلور کله در بخلش دریایي، 
اسلتانداردهاي دریایلي در قاللب 
کنوانسلیون STCW بله طور کامل 
دارد اجرا مي شود، در بخش بندري 
نیز کلیه ي افراد شاغل در محدوده ي 
بندر، باید کارشلان به عنوان مهارت 

تعریف شود.
بدین ترتیب که فرد شلاغل در بندر، 
عاوه بلر این که مهارت و سلابقه ي 
آموزشلي اش بایلد کامًا شلناخته 
شده باشلد، باید تعریف شود که چه 
دوره  هلاي تخصصلي اي را نیز الزم 
اسلت که بگذراند. ایلن فرایند در 
سازمان بنادرودریانوردي و اداره ي 
کل آموزش و اسلتانداردها در حال 

تنظیم است.
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تجارت عامل با تفكر شبكه اي 

به كاالي ساخته شده يا نيم ساخته، مبادالت تجاری 
بين المللي مورد نياز را فراهم كنند". 

بنابر اظهارات وی، "فراهم آوردن امكانات تجارت عامل" 
از ابزار تعيين كننده در ارتقا به بنادر نسل سوم است كه 
ــاس آن بايد براي نماينده يك خط كشتی رانی،  براس
صاحب كاال يا تاجر خارجي عالقه مند به كار از طريق 
ــم هوايي، امكانات  ــرويس هاي منظ ايران، امنيت، س
اقامتی مناسب، نظام بانكی و اطالع رسانی كارآمد و... 

در داخل كشور و شهرهای بندری فراهم شود. 
ــه ي مؤلفه ي  ــه منزل ــك" را ب ــارت الكتروني او "تج
محوري و اصلي بنادر نسل سوم عنوان مي كند و در 
ادامه يادآور مي شود كه خطوط كشتی رانی خارجي 
و صاحبان كاال عالقه مند به كار كردن در كشورهايی 
كه نظام تصميم گيری در آن ها جزيره ای است و ثبات 
ــانی  ــت های كاری و نحوه خدمات رس الزم در سياس
وجود ندارد، نيستند. به گفته ي وي، "تفكر نقطه اي" 
ــا  ــوان در تجارت امروز در بنادر راهگش ــه هيچ عن ب
نخواهد بود و تا زماني كه نتوانيم يك "پكيج خدماتی 
مؤثر و مفيد" در اختيار خطوط كشتی رانی، صاحبان 
كاال و تجار در بنادرمان بگذاريم، اطمينان  خاطر الزم 

برای آنها ايجاد نمی شود. 
ــود  ــبكه اي" مي ش به عبارت ديگر، تنها با "تفكر ش
ــارك توزيع كاال تبديل و به  ــبكه  و پ بندري را به ش
سمت نسل سومي شدن حركت كرد. مطابق ديدگاه 
مدير اسبق امور كانتينر و لجستيك شركت "تايدواتر 
ــهيد رجايي و چابهار، قابليت  خاورميانه"، دو بندر ش
ــهم بازار بين المللي  ــتري براي برخورداري از س بيش
دارند چرا كه بندر شهيد رجايي از ظرفيت و امكانات 
ــار نيز از  ــيپ و بندر چابه ــيار خوب برای ترانش بس

موقعيت مناسب برای ترانزيت برخوردار است. 
ــد فزاينده ي ساخت  "چشم جهان"، با اشاره به رش
ــتي هاي كانتينري و كانتينريزاسيون مبادالت  كش
ــد: "با  ــان مي كن ــورها، خاطرنش ــاری بين كش تج
ــات كانتينری  ــت عملي ــش ظرفي ــه افزاي ــه ب توج
ــهيد  ــورمان به ويژه در مجتمع بندری ش بنادر كش
ــتري  رجايی،  بايد برای اين ظرفيت های جديد  مش
ــن زمينه نمی توان  ــود و در اي بين المللی فراهم ش

فقط به تقاضای بازارهای داخلی تكيه كرد." 
ــتفاده مؤثر از  ــرای اس ــه ب ــد ك ــد می كن وی تأكي
ــرمايه گذاری های صورت گرفته بايد برای جلب  س
مشتري داخلی و بين المللی در چهار محور واردات، 
صادرات، ترانزيت و ترانشيپ در بنادر كشور برنامه 
ــت و با هماهنگی با ساير سازمان ها و نهادهای  داش
ــه ي ترانزيت و ترانشيپ  ــئول به تسهيل پروس مس
ــتري  ــا با جلب مش ــت  ت ــور پرداخ ــق كش از طري
ــهم قابل قبولی از بازار مبادالت تجاری  ــتر س بيش
ــه ای و بين المللي را در اختيار  در عرصه های منطق

داشته باشيم". 

استفاده از شبكه های ارتباطی بندر، توزيع مي گردد". 
ــناس خدمات بندري، ناكارآمدی شبكه ي  اين كارش
ــي در نقش يك توزيع كننده  ريلي، جاده اي و درياي
ــده ي بنادر  را به منزله ي يكی از حلقه هاي مفقود ش
ــد و تأكيد مي كند: "هر  ــور مي دان بزرگ تجاري كش
ــبكه ها كارآمدتر باشند، ما را در رساندن  چه اين ش
ــل سومي، بيشتر كمك مي كنند.  به جايگاه بندر نس
به عنوان نمونه در حال حاضر سرويس حمل كانتينر 
از طريق راه آهن مسير بندرعباس به تهران، حداقل 
ــياری از  ــد، در حالي كه در بس ــول مي كش 7 روز ط
كشورهاي ديگر و در مسافت مشابه ، اين مدت خيلي 
ــت. در نظام جاده اي كشور نيز، روحيه ي  كوتاه تر اس
راننده ساالري حاكم است كه بايد اصالح شود. يعني 
ــركت هاي حمل ونقل  ــمتي برويم كه ش ــد به س باي
ــند.  ــك كاميون و تريلر باش ــان مال جاده اي خودش
ــراي حمل ونقل كاالهاي ترانزيت  االن مذاكرات ما ب
ــت به توافق با راننده؛ در حالي  خارجی، معطوف اس
ــرويس هاي ترانزيتي بايد از طريق شركتهای  كه س

قابل اعتماد، منسجم و منظم صورت گيرد". 
چشم جهان كه سال ها به عنوان يك مسؤول در بخش 
ــته است، اضافه مي كند: "در  خصوصی فعاليت داش
بخش دريايي، بايد زمينه فعال تر شدن شركت هاي 
ــبكه ي توزيع كانتينرها از طريق  كشتی راني در ش
بندرعباس فراهم شود و مسيرهای مشخصی براي 
ــيپی از طريق بندر شهيد  توزيع كانتينرهاي ترانش

رجايي به وجود آيد و مورد حمايت قرار گيرد". 
وی "ايجاد نظام توليد" در بنادر را از ديگر عوامل مؤثر 
برای تغيير نسل بنادر كشور برمي شمرد و با تأكيد بر 
ــارك توزيع كاال" در منطقه تبديل  اين كه بايد به "پ
شويم،  مي گويد: "با توجه به اين كه بندر شهيد رجايی 
به منطقه ي ويژه اقتصادي تبديل شده است، از طريق 
ــه ای را فراهم كنيم كه  ــن منطقه، مي توانيم زمين اي
توليدكنندگان بتوانند كاالي نيم ساخته يا مواد اوليه 
را به داخل بندر شهيد رجايی بياورند و با تبديل آن 

ــنتي خود  ــوم بنادر، به جز ايفاي نقش س ــل س نس
ــتی ها و نگهداری  ــي بر تخليه و بارگيري كش مبتن
ــم از زميني و  ــبكه هاي توزيع" اع كاال، بايد به "ش
ــند؛ يعني بتوانند به دو روش  دريايي نيز وصل باش
ــه بندر را  ــاي وارده ب ــيپ، كااله ــت و ترانش ترانزي

مجدداً توزيع كنند. 
ــور كانتينر  ــبق ام ــم جهان"، مدير اس "عليرضا چش
ــر خاورميانه" كه در  ــركت "تايدوات ــتيك ش و لجس
زمينه ي ويژگي هاي بنادر نسل سوم به پرسش هاي 
خبرنگار "بندرودريا" پاسخ مي گفت، فرآوري و ايجاد 
ــا را، به منزله ي يكي از  ــزوده بر روي كااله ارزش اف
شاخص هاي اين نوع بنادر عنوان مي كند و مي گويد: 
"در بنادر نسل سوم، امكاناتي وجود دارد كه مي توان 
مواد اوليه يا ماده ي نيم ساخته را در آنها به محصول 
نهايي تبديل و به كمك شبكه هاي كارآمد توزيع، به 

بنادر يا مراكز توليد يا مصرف ديگر ارسال كرد". 
ــوم  ــل س ــم جهان"، در بنادر نس ــه ي "چش به گفت
ــود و  ــری، "كاال از كانتينر بيرون آورده مي ش كانتين
پس از فرآوري، دسته بندي يا بسته بندی مجدد، بار 
ــپس با  ــده و س ديگر در داخل كانتينر قرار داده ش
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جذب سرمايه و سرمايه گذاري بخش خصوصي،  به 
ــرمايه گذاران خارجي، از ديگر  ــرمايه ها و س ويژه س
ــل سوم است.  پارامترهاي تبديل بنادر به بنادر نس
"حسن يگانه"،  مديرعامل شركت "سي دلف" كه به 
ــرمايه گذار بخش خصوصي،  ــي از طرف س نمايندگ
ــه ي "بندرودريا" در  ــگار ماهنام ــؤاالت خبرن به س
ــاخص هاي بنادر نسل سوم پاسخ داده،   خصوص ش
معتقد است: "سرمايه گذاري بخش خصوصي زماني 
ــاخت هاي اصلي اعم  ــه زيرس ــرد ك ــورت مي گي ص
ــده  ــي فراهم ش از برق،  آب و راه هاي قابل دسترس
باشد و سرمايه گذار، بتواند امنيت سرمايه گذاري را 

تشخيص دهد و آن را لمس كرده باشد". 
ــل سوم،  ــن يگانه"، با بيان اين كه در بنادر نس "حس
ــيار مهم است،  ــرمايه گذاري بس رقابت و امنيت س
ــت كه سياست بر  ــان مي كند: "بديهي اس خاطرنش
ــيد  اقتصاد تأثير مي گذارد، ولي بايد تدبيري انديش
ــد. در ايران،  ــه حداقل برس ــن تأثيرگذاري ب ــا اي ت

چون مديران بنادر سال هاست كه در مناصب خود 
ــند،  ــرمايه گذاران را مي  شناس ــده اند و س تثبيت ش
ــات را به حداقل  ــل مي توانند ضايع ــا درك متقاب ب
ممكن برسانند. بنابراين ثبات مديريتي در سازمان 
بنادرودريانوردي مي تواند تأثير التهابات سياسي را 

به حداقل برساند". 
ــي، اضافه  ــل 44 قانون اساس ــاره به اص ــا اش وي ب
ــت كه بايد دولت  مي كند: "معني اين اصل اين اس
و مجموعه هاي شبه دولتي با اجراي اصل 44 قانون 
ــي،  جايگاه خود را به بخش خصوصي بدهند.  اساس
ــت و هيچ وقت هم  ــه دولت تاجر خوبي نيس چراك
ــت. بنابراين وقتي كه مقام معظم رهبري  نبوده اس
ــي نبايد آن را  ــل 44 را ابالغ مي كنند، هر كس اص
ــير به رأي كند و مجموعه اي شبه دولتي ايجاد  تفس
ــاي آن االن وجود  ــه نگراني ه ــد، به طوري ك نماي

دارد". 
ــه نوع  ــا اعتراض ب ــش خصوصي ب ــر بخ ــن مدي اي

ــر" از طريق  ــي "تايدوات ــهام مديريت ــذاري س واگ
ــدم واگذاري  ــد: "بنده معتق ــار مي كن بورس، اظه
ــبه دولتي، خالف  ــات ش بخش خصوصي به مؤسس
ــت. اگر گفته مي شود بخش  ايده ي قانون گذاران اس
ــازي  ــت كه خصوصي س خصوصي، به اين معني اس
ــود". "حسن يگانه"، مهم ترين عامل  واقعي انجام ش
ــش خصوصي چه در  ــرمايه گذاري در بخ جذب س
ــاد امنيت و  ــور را ايج ــران و چه در خارج از كش اي
ــمرد و مي گويد:  ــرمايه گذاري برمي ش ــزه ي س انگي
ــت بردارند  ــان دولتي، بايد از تصدي گري دس "آقاي
و ضمن نظارت، راهكار ارائه دهند و زيرساخت ها را 
آماده كنند. در اين صورت سرمايه گذار خواهد آمد. 
بنابراين نبايد ترسيد. بايد خطر پذير باشيم. چنانچه 
ــرمايه گذار  بتوانيم راهكار قانوني ايجاد كنيم و به س
تضمين بدهيم، اين باعث انگيزه مي شود و نتيجه ي 

مطلوب تري نيز در پي دارد". 
ــت كه  ــي دلف" معتقد اس ــركت "س مديرعامل ش
ــور، تا 70 درصد فراهم  ــاخت هاي بنادر كش زيرس
ــا با القاي  ــت. بايد مراقبت به عمل آيد ت ــده اس ش
درست امنيت و حفظ راهكارها، سرمايه گذارها فرار 
ــود؛ به عبارت بهتر،  ــد و حمايت ها نهادينه ش نكنن

امنيت به صورت پايدار وجود داشته باشد". 
ــتي راني و  ــش انجمن هاي صنفي كش ــه"، نق "يگان
ترمينال داران را در تسهيل سرمايه گذاري ها و حل 
ــكالت، بسيار تعيين كننده دانست و آن ها را در  مش
ــازمان بنادر، به منزله ي سه شاكله در كنار  كنار س
يكديگر قلمداد كرد. او اضافه مي كند: "ما در انجمن، 
ــرمايه  گذاران و  هم براي صاحبان كاال، هم براي س
ــيار پررنگي قائل  ــازمان بنادر، نقش بس هم براي س
ــرمايه گذاران مي توانند مشكالت خود را  هستيم. س
ــريع هم  از طريق انجمن پيگيري كنند و خيلي س

به نتيجه برسند". 
ــان نتيجه گيري  ــر بخش خصوصي در پاي اين مدي
ــرمايه گذاري، امنيت الزم  ــد: "براي ايجاد س مي كن
ــذاري بخش تصدي گري  ــت و دولت بايد با واگ اس
ــت اصل 44، سرمايه هاي ايراني هاي  و اجراي درس
ــور را به ايران سرازير كند. شك نكنيم  خارج از كش
ــعه ي اقتصادي افزايش يافته و  ــه با اين كار، توس ك

درصد بيكاري كاهش مي يابد". 
وي همچنين به سرمايه گذاران توصيه مي كند كه: 
"موانع كاري در همه جاي دنيا وجود دارد،  بنابراين 
سرمايه گذاران بايد جرأت بيشتري به خرج دهند و 
ــتكار و صبوري بيشتري، موانع را از پيش رو  با پش

بردارند".  

تضمین سرمایه گذاري در بنادر نسل سوم
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آقایان دولتي، بایلد از تصدي گري 
نظارت،  ضملن  و  بردارنلد  دسلت 
راهلكار ارائه دهند و زیرسلاخت ها 
را آملاده کننلد. در ایلن صلورت 
بنابراین  سلرمایه گذار خواهد آمد. 
نباید ترسلید. باید خطر پذیر باشیم. 
چنانچه بتوانیم راهكار قانوني ایجاد 
کنیم و به سرمایه گذار تضمین بدهیم، 
این باعث انگیزه مي شلود و نتیجه ي 

مطلوب تري نیز در پي دارد.
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فرصت سوزي نهادینه شده
نشست مسؤوالن صنایع دریایي در آستانه ي همایش یازدهم
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"مهندس س�يد حس�ين ميرافضلي" رييس دبيرخانه ي ش�وراي عالي صنايع دريايي، "مهن�دس عبدالكريم رزازان" مدي�رکل تأمين و نگهداري 
تجهي�زات س�ازمان بنادرودريانوردي، "مهن�دس امير بابايي" مع�اون هماهنگ کننده ي س�ازمان صنايع دريايي وزارت دف�اع و رييس کميته ي 
کشتي سازي و عضو هيئت مديره ي انجمن مهندسي دريايي ايران، "مهندس حسن رضا صفري" دبير انجمن مهندسي دريايي ايران و مديرعامل 
مؤسس�ه ي ايرانيان، "مهندس مسعود پل مه" دبير انجمن کشتي راني خليج فارس و "مهندس حسين محموديان" معاون مديرعامل شرکت صدرا 

در کشتي سازي. 
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ــي از ميزبانان  ــا صفري"، يك ــن رض "مهندس حس
ــن چالش صنايع دريايي  كنفرانس خبري، مهم تري
ــعه و حمايت صنايع  را در حال حاضر، "قانون توس
ــه اين كه حدود  ــاره ب ــت. وي با اش ــي" دانس درياي
ــور  ــدن چنين قانوني در كش يك دهه از مطرح ش
ــا تصريح آن كه از آن زمان جرقه هايي  مي گذرد و ب
ــت كه نشان دهنده ي نياز ما به قانوني  زده شده اس
ــت، گفت: " قانون  ــوق هاي الزم اس براي ايجاد مش
ــعه و حمايت صنايع دريايي، سال پيش توسط  توس
ــالمي به تصويب نهايي رسيد و  مجلس شوراي اس
براي اجرا به وزارت صنايع و معادن و ساير مبادي، 
ــت يك  ــد. انتظار مي رفت كه بعد از گذش ابالغ ش
سال از تصويب و ابالغ آن، دبيرخانه ي شوراي عالي 
ــدا كند و حداقل اولين  ــتقرار پي صنايع دريايي، اس
جلسه ي آن تشكيل شود، آيين نامه ي اجرايي قانون 
ــد، اساس نامه ي  ــود و آماده ي اجرا باش تصويب ش
صندوق نوشته شود و مبالغ اوليه و سرمايه ي اوليه 
ــد، تا صنايع دريايي بتوانند از آن  ــده باش تزريق ش
استفاده كنند. ولي هيچ يك از قدم هاي اوليه ي اين 

اقدام، هنوز به نتيجه نرسيده است. 
دبير انجمن مهندسي دريايي در ادامه  از "مهندس 
ــوراي عالي  ــت دبيرخانه ي ش ميرافضلي"، كه رياس
ــت تا داليل  ــع دريايي را بر عهده دارد، خواس صناي
ــين  ــيد حس ــريح كند. "س ــتي ها را تش ــن كاس اي
ــب قانون  ــريح مراحل تصوي ــا تش ــي"، ب ميرافضل
ــي، تأكيد كرد كه  ــت صنايع درياي ــعه و حماي توس
ــوراي عالي صنايع دريايي، نقشي در  دبيرخانه ي ش
ــكالت  ــت. وي درباره ي مش ــته اس اين تأخير نداش
ــازي آيين نامه و اساسنامه، گفت:  مرتبط با آماده س
ــاس نامه را  ــا در كمتر از يك ماه، آيين نامه و اس "م
ــاه در معاونت  ــم.  ولي در حدود دو م ــاده كردي آم
ــت جمهوری  ــزي و نظارت راهبردي رياس برنامه ري
ــي قرار گرفت كه با پي گيري هاي زياد،  مورد بررس
سرانجام دستورالعمل هاي الزم به امضا رسيد. پس 
ــود كه ظرف مدت 3-2  ــي ما اين ب از آن، پيش بين
ــت  ــود. ولي بعد از گذش ماه، اين آيين نامه ابالغ ش

8-9 ماه، هنوز خبري از آن نيست. 
ــاس نامه نيز در مدتی طوالني در وزارت صنايع  اس
ــاي وزرا و  ــال حاضر، فقط امض ــد و در ح آماده ش
ــود. "مهندس  ــت بايد انجام ش ــب آن در دول تصوي
ــر اين كه با وجود  ــه با تأكيد ب ــي" در ادام ميرافضل
توقف روند كارهاي مربوط به آيين نامه و اساس نامه، 
ــوراي عالي صنايع دريايي، كارش را شروع كرده  ش
ــيس  ــورا را از زمان تأس ــت، فعاليت هاي اين ش اس

تشريح كرد.
ــعه و  ــون توس ــم رزازان" قان ــدس عبدالكري "مهن
حمايت صنايع دريايي را حاصل هم فكري نخبگان 
ــن صنعت  ــوختگان اي ــي و دل س ــه ي درياي جامع

ــداري تجهيزات  ــن و نگه ــت. مديركل تأمي دانس
ــون را يكي از  ــوردي، اين قان ــازمان بنادرودريان س
ــع دريايي عنوان كرد  نتايج مطلوب همايش صناي
ــور  ــؤولين كش كه به گفته ي وي، پيامي براي مس
ــن صنعت مادر،  ــت مبني بر اين كه، اي ــته اس داش
ــبي براي ما  ــد از نظر اقتصادي وجهه مناس مي توان
ــرزمين مان را به  ــد و ارتقاء حاكميت س ــاد كن ايج
دنبال داشته باشد. وي با اشاره به اين كه هم اكنون 
توجه كافي به اين قانون نمي شود، افزود: "مي توانيم 
بگوييم مسؤولين كشور نتوانستند آن طور كه بايد، 
ــام دهند. جايگاه  ــان را در اين رابطه انج وظيفه ش
ــخص است و نبايد بعد از 10 سال  اين صنعت مش
كه مشكالت و موانع آن را گفته ايم، آن ها را دوباره 
ــه با اين  ــي كه در رابط ــرح كنيم. صحبت هاي مط
ــت و از فراكسيون دريايي  ــده، كافي اس صنعت ش
ــي رود كه جايگاه اين صنعت را از  مجلس انتظار م

ــخص كند".  نظر اقتصادي مش
ــدن  ــعود پل   مه" تأخير در اجرايي ش "مهندس مس
قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي را نمونه اي 
ــت.  ــي به دريا و مغفول ماندن آن دانس از بي توجه
ــاره به موهبت هاي خدادادي سرزمين مان  وي با اش
ــورهاي هم جوار  و مزيت هايي كه مبتني بر نياز كش
ــد ميليوني و  ــاي چند ص ــوزه ي CIS و بازاره و ح
ــازي بنيادي دو كشور نابود  شده ي همسايه ي  بازس
ماست، افزود: “دريا، نيروي محركه ي اقتصاد داخلي 
ماست. بيش از 90 درصد از تجارت و اقتصاد جهاني 
متكي بر درياست و ايران هم از اين قائده مستثني 
ــتفاده از دريا، موجب  ــا اس ــت. ما مي توانيم ب نيس
ــورمان بشويم.  ــتغال زايي و رونق اقتصادي كش اش
ــفانه چون فرصت سوزي در كشور ما، در  ولي متأس
بخش دولتي و خصوصي، نهادينه شده است روز به 

روز آن ها را بيشتر از دست مي دهيم”. 
 رونق صنعت دريايي، مقطعي است

"مهندس صفري" با بيان اين كه وجوه اداره شده در 
ــال اخير، با عدم استقبال از طرف بانك هاي  يك س
ــت، اين بي توجهي را عامل  ــده اس عامل مواجه ش
ــيار زيادي در صنعت دريايي دانست  ــكالت بس مش
ــه، به عدم پرداخت به موقع مبالغ اين  و از آن جمل
طرح از طرف بانك هاي عامل اشاره كرد كه باعث به 
تعطيلي كشاندن كارخانجات كشتي سازي و اخراج 
ــت. وي افزود:  ــده اس كارگران و كاركنان آن ها ش
ــد و  "اين طرح به صورت اوليه، موفق ارزيابي مي ش
ــيار ويژه اي  به عنوان يك طرح كمكي، با درايت بس
ــوردي براي كمك به  ــازمان بنادرودريان از طرف س
ــور عنوان  ــعه صنعت دريايي و دريانوردي كش توس
ــد. خوش بختانه در حال حاضر، با پي گيري هاي  ش
ــي دريايي ايران و انجمن هاي ديگر  انجمن مهندس
ــازمان بنادرودريانوردي،  ــت مدبرانه ي س و با هداي
ــوب اصلي خودش  ــرح در چارچ ــه تدريج اين ط ب
ــه از "مهندس رزازان"  ــرد. وي در ادام قرار مي گي
ــازمان  ــريح فعاليت هاي س ــت كه ضمن تش خواس
ــكل،  ــوردي، براي برون رفت از اين مش بنادرودريان
ــژه در بُعد  ــن طرح را به وي ــاي آينده ي اي برنامه ه

شناورهاي مسافري، بيان كند". 
ــر راه  ــكالت موجود بر س "عبدالكريم رزازان"، مش
ــي از جوان بودن صنعت  ــاركت بانك ها را ناش مش
ــت و گفت: "با وجود  ــازي در ايران دانس كشتي س
ــختي ها، منابع وجوه اداره  شده ي سازمان بنادر  س
ــته، تنها منبعي بود كه توانست  ــال گذش در 30 س
ــاخت شناور در داخل كشور  حركت پويايي را در س
به وجود آورد. اين كار با مشاركت يكي از بانك هاي 
ــد. البته به هر حال، مؤسسات مالي  عامل انجام ش
ــي كه بايد به  ــائل جامعه ي دريايي و وام هاي با مس
ــنا بودند. اما در بخش  ــود، ناآش متقاضيان داده بش
ــود حمايت  ــده، با وج ــوه اداره ش ــاي وج دوم اعط
ــات رده بندي ايران و آسيا، انجمن مهندسي  مؤسس
دريايي ايران و جامعه ي دريايي و اتحاديه ي مالكان 
ــكالت قبلي ديگر نبايد  ــتی و شناورسازها، مش كش

وجود داشته باشد". 
وي عالقه مندي سازمان بنادرودريانوردي به تزريق 
ــازي را به عنوان  ــع خودي در صنعت شناورس مناب
ــرد و راهكارهايي را كه  ــك اقتصاد پويا" اعالم ك "ي
ــكالت در پيش  ــازمان تاكنون براي رفع اين مش س
ــون به بيش از  ــت، توضيح داد: "ما تاكن گرفته اس
ــش از 150 ميليارد  ــناور با ارزش بي ــد ش 85 فرون
ــاي وام كرده ايم كه در حدود 34 فروند  تومان اعط
ــت و  ــيده اس ــاخته و به بهره برداري رس از آن ها س
ــال آينده، در صورت رفع  بقيه ي آن ها هم تا يك س
ــتم بانكي، به بهره برداري خواهند  ــكالت سيس مش

مهندس عبدالكریم رزازان:
شناورهای مسافری، اولویت بیشتری 
برای سازمان دارند و اعام می کنیم 
که اگر متقاضیان بتوانند فعالیت شان 
را در این بخش شروع کنند، سازمان 
هم بلرای کمک به آن هلا آمادگی 
دارد و می توانلد وامی با 12 درصد 
یارانه ی سلود را فقط برای سلاخت 

داخل اعطا کند.
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ــك ملت، مبني  ــيد. با توجه به اقدام جديد بان رس
ــان، اميدواريم  ــع متقاضي ــكالت و موان بر رفع مش
ــتم بتواند با منابعي كه سازمان بنادر  كه اين سيس
ــعه ي خوبي را در پيش رو  تزريق كرده است، توس
ــوي ديگر، مشكالتي براي  ــته باشد. البته از س داش
متقاضيان به وجود آمده بود. مثاًل حدود 34 فروند، 
ــده بودند.  ــاط معوقه، منع خدمات ش به دليل اقس
ولي با تالش هاي صنايع دفاع و بخش هاي مختلف، 
ــته شد و سازمان براي  منع خدمات، از ميان برداش
توجيه ي اقتصادي مشاركت مدني، كه همان بحث 
ــت، يارانه ي تكميلي خودش را  ــاخت اس دوران س
ــازمان قبول كرد كه  ــق كرد. به اين ترتيب، س تزري
15 درصد از يارانه ي سود بانكي را كه در ابتدا بيش 
ــان بدهد و توجيه ي  ــد بود، به متقاضي از 76 درص
ــود بياورد؛ چون  ــراي بانك ها به وج ــادي را ب اقتص
يكي از داليل مشكالت بانكي اين است كه با مبالغ 
ــادي ندارند و  ــناورها، آن ها توجيه اقتص كنوني ش
ــت. به عالوه، قرار  بازگشت سرمايه شان مشكل اس
بر اين شد كه بانك در مورد اجاره به شرط تمليك، 
سود را به 12 درصد برساند؛ سازمان هم قبول كرد 

كه اين مقدار سود را پرداخت كند". 
ــازمان  ــداري تجهيزات س ــن و نگه ــركل تأمي مدي
بنادرودريانوردي، در ادامه ، فعاليت هاي اين سازمان 
را در دو بخش شناورهاي مسافري و تجاري تشريح 
كرد و گفت: "در بخش مسافري، تاكنون مصوبه ا ي 
ــا ارزش 28 ميليارد تومان  ــه 25 فروند ب ــوط ب مرب
ــاون ارائه  ــادرات و بانك صندوق تع ــه بانك ص را ب
داده ايم كه مي تواند در حدود 1075 صندلي نو در 
حمل ونقل مسافري در اختيار قرار دهد كه تاكنون 
4 فروند آن تحويل شده است. شناورهاي مسافري، 
ــد و اعالم  ــازمان دارن ــراي س ــتري ب ــت بيش اولوي
ــان را  مي كنيم كه اگر متقاضيان بتوانند فعاليت ش
ــروع كنند، سازمان هم براي كمك  در اين بخش ش
ــه آن ها آمادگي دارد و مي تواند وامي با 12 درصد  ب
ــود را فقط براي ساخت داخل اعطا كند.  يارانه ي س
در بخش تجاري، هم تاكنون ساخت 130 فروند را 
از منابع داخلي خودمان، يعني به غير از وجوه اداره 
ــه يا صددرصد  ــده، به صنعت داخلي داده�ايم ك ش
ــاركت صنايع خارجي  ــان و يا با مش توسط خودش
ــاخته شده است. ارزش اين شناورها هم بيش از  س

280 ميليارد تومان است". 
ــت  ــدس بابايي"، كه رياس ــر، "مهن ــوي ديگ از س
ــي دريايي  ــازي انجمن مهندس كميته ي كشتي س
ــكالت  ــده دارد، با بيان اين كه مش ــران را بر عه اي
ــعه ي صنعت دريايي در سطح  عديده اي براي توس
ــور وجود دارد، تأكيد كرد كه اين مسائل فقط  كش
ــده و يا تخصيص  ــش وجوه اداره ش ــا تصويب بخ ب
ــت و  ــدن نيس صندوق ذخيره ي ارزي قابل حل ش

ــوان يك زنجيره،  ــازي بايد به عن صنعت كشتي س
ــت هاي كلي كشور ديده بشود. وي افزود:  در سياس
ــت گذاري مملكت  ــي ما در سياس ــكل اساس "مش
ــن طرح ها  ــراي اي ــت كه با اج ــت اس ــت. درس اس
ــي اين رونق  ــود، ول صنعت تا حدودي فعال مي ش
ــت و  ــيار كوتاه اس ــي و براي يك فرصت بس مقطع
نه يك سياست گذاري طوالني مدت براي توسعه ي 
ــهرهای بندری. بايد توجه كنيم كه اين صنعت،  ش
ــت  ــازي در داخل بنادر نيس فقط صنعت كشتي س
ــهرهاي ديگر  ــتيبان آن در ش و بايد به صنعت پش
هم توجه كرد. براي مثال، صنعت كشتي سازي، به 
ــرمايه گذاري مي شود، 5  ازاي هر واحد پولي كه س
ــازي، اشتغال مستقيم ايجاد  برابر صنعت خودروس
ــتيبانش را  ــا 5 برابر آن، صنعت پش ــد و 4 ت مي كن
ــا به صنعت  ــور م ــد. اما عماًل در كش ــال مي كن فع
ــتري داده مي شود؛ چون  ــازي بهاي بيش خودروس

مردم با آن سروكار بيشتري دارند". 
ــازمان بنادر در حد توانايي اش  وي با بيان اين كه س
از انتقال تكنولوژي و ساخت شناور در داخل كشور 
ــفانه  ــزود: "با اين حال، متأس ــت مي كند، اف حماي
ــازي،  ــا تأمين منابع مالي كشتي س ــش نهايي ي بخ
ــق ويژه و ايجاد  ــث قوانين يا مناط ــه، بح ورود بيم
ــازي، كه در تمام  ــهيالت براي صنعت كشتي س تس
ــده است،  در ايران ديده  كشورهاي دنيا نهادينه ش
ــده، در  ــال ها گفته ش ــود. همان طور كه س نمي ش
ــورهاي دنيا، مراكز بندري از پايتخت ها  بيشتر كش
بزرگ ترند؛ مثل شانگهاي و بعضي بنادر ديگر چين 
كه از پكن تسهيالت بيشتري دريافت مي دارند و يا 

ــورهايي مثل تركيه.  بنادر آمريكا، اروپا و حتي كش
ــور ما،  ــاهديم كه در كش ــفانه ش با اين حال، متأس
ــهر جزو  ــل بندرعباس و بوش ــهرهاي بندري مث ش
فقيرترين شهرهاي كشور از نظر تسهيالت هستند 
ــروي كار هم  در آن ها  ــه همين دليل، جذب ني و ب

بسيار مشكل تر و پرهزينه تر است". 
ــه ي  ــه كميت ــي را ك ــه راه حل هاي ــي، در ادام باباي
ــازي براي اين مسأله در نظر دارد، تشريح  كشتي س
ــت كه تخصيص  ــي از راه حل ها اين اس ــرد: "يك ك
ــده و  منابع به صورت كاماًل واضح و برنامه ريزي  ش
ــود. اين  ــخص اعالم ش براي يك دوره با مدت مش
ــره ي ارزي، محل  ــد از صندوق ذخي منابع مي توان
ــده ي سازمان هاي مختلف، طرح هاي  وجوه اداره ش
ــاحلي در جنوب  ــتان هاي س زودبازده و بودجه  اس
ــت.  ــد. دوم، موضوع صنعت بيمه اس ــمال باش و ش
ــط در حال  ــتي ها را فق ــركت هاي بيمه اي، كش ش
ــه مي كند. در حالي  ــناور بودن و كار كردن بيم ش
ــاخت و حتي اقساط به  ــناور بايد در زمان س كه ش
ــود. از آن جايي  كه صنعت  ــورت اتكايي، بيمه ش ص
ــده و تخصص  بيمه، هيچ گاه به اين بخش وارد نش
ــم ندارد، بايد يك بخش در داخل آن براي  آن را ه

انجام اين كار به وجود بيايد. 
ــومين راه حل، ايجاد مراكز خاص صنايع دريايي  س
ــهيالت ويژه در جنوب است. چنين مراكزي  با تس
ــورهاي دنيا وجود دارد. البته در ايران  در تمام كش
هم منطقه ي ويژه صنعت كشتي سازي خليج فارس 
ــازنده، براي  را داريم كه به جاي كمك كردن به س
مخارج خودش 1/5 درصد عوارض دريافت مي كند. 
به اين ترتيب، بديهي است كه متقاضي نمي خواهد 
ــل چهارم، مربوط به  ــود. راه ح به اين بخش وارد ش
ــت. قوانين گمركي و  ــائل گمركي و مالياتي اس مس
مالياتي در حال حاضر، روشن و واضح نيست و بايد 

كاماًل تعريف شود. 
ــد تضمين هاي  ــه، بانك ها و دولت باي ــم اين ك پنج
ــي بدهند تا آن ها  ــرمايه گذاران خارج الزم را به س
ــته باشند.  ــان اطمينان داش ــت سرمايه ش از بازگش
ــرمايه گذاران خارجي كه  ــال حاضر، تعداد س در ح
ــوند،  ــازي وارد بش مي خواهند به صنعت كشتي س
ــت. ولي آن ها تضمين الزم را ندارند  بسيار زياد اس
و براي سرمايه گذاري به كشور ما نمي آيند. راه حل 
ــم، توجه به شهرهاي جنوبي كشور و توسعه ي  شش
ــرمايه گذاري هاي دولت بايد با هدف  ــت. س آن هاس
توسعه ي شهرها و در قالب كمك به كشتي سازي ها 
صورت گيرد و نه فقط براي انجام كارهاي صنعتي. 
ــهر  يعني مثاًل دولت بگويد كه مي خواهم بندر بوش
ــرمايه گذاري  ــن در اين جا س ــم؛ بنابراي ــاد كن را آب
ــات  مي كنم و به بخش خصوصي مي دهم تا تأسيس
كشتي سازي ايجاد كند. البته اين كار هم بايد با وام 

مهندس حسن رضا صفري:
از  آمادگلي صنعلت کشتي  سلازي 
چنلد جنبه مطلرح اسلت. آمادگي 
یلک کارخانله ي کشتي سلازي بله 
نیروي  توان،  زیرسلاخت،  مدیریت، 
انسلاني، ظرفیت و مسلائل داخلي 
دیگر برمي گردد. ولي مشلكاتي که 
عمًا گریبان گیر صنعت کشتي  سلازي 
ماست، مسائل بیروني است. در واقع 
آمادگي صنعت کشتي سازي ما براي 
ساخت، بسته به حل مشكات بیروني 
توسط دولت و فراهم کردن سوبسیدها 

و زیرساخت هاي الزم است. 
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و كمك دولت و قرار دادن تسهيالت الزم در اختيار 
بخش خصوصي، انجام شود". 

ــا تأكيد بر اين كه  ــدس پل مه" هم در ادامه ب "مهن
ــت، در  ــواه نيس ــاً زياده خ ــي واقع ــش خصوص بخ
ــورهاي  ــور ما با اقتصاد كش ــه ي اقتصاد كش مقايس
ــورها به  ــه، گفت: "اين كش ــعه يافت نه چندان توس
دليل اين كه دريا، نيروي محركه ي اقتصادي است، 
ــتي دار  ــه ناچيزترين رقم ممكن از كش ماليات را ب
ــه در ايران، اين رقم  ــت مي كنند، در حالي ك درياف
باالترين حد ممكن است. وقتي نرخ ماليات افزايش 
پيدا كند، امكان سفارش ساخت هم پايين مي آيد. 
بنابراين، بنده ديگر پرچم ملي خودم را روي كشتي 
نصب نمي كنم و كشتي خارجي را با پرچم خارجي 
ــوق و عوارض  ــات و حق ــه تنها مالي ــي آورم تا ن م
ــيار  گمركي را پرداخت نكنم، بلكه از تخفيفات بس
عالي سازمان بنادر هم استفاده كنم. با وجود اين كه 
ــتي با پهلوگيري در اسكله، موجب رونق بندر،  كش
ــازمان پايانه، جاده، ريل و بازار مي شود،   گمرك، س
ــارج از تصوري را از  ــوق و عوارض خ ــرا بايد حق چ

آن ها بگيريم؟"
ــارس، در ادامه  ــتيراني خليج ف ــن كش ــر انجم دبي
ــوه اداره  ــائل موجود در بخش وج ــياري از مس بس
ــي از "سعي  ــده و زيان هاي به وجود آمده را ناش ش
ــيار در حوزه ي تصدي گري دولتي"  و خطاهاي بس
ــن زيان ها مي تواند  ــت و با تأكيد بر اين كه اي دانس
ــدم حمايت  ــت: "ع ــد، گف ــي باش ــل پيش بين قاب
همه جانبه از صنعت ساخت دريايي، موجب افزايش 
نرخ تمام شده ي ما مي شود. به همين دليل در حال 
ــران، حداقل دو برابر نرخ  ــاخت در اي حاضر، نرخ س
جهاني است. مقايسه ي نرخ تمام شده،  قطعاً موجب 
از بين رفتن انگيزه ي بخش خصوصي براي سفارش 
ــود. همه ي اين عوامل به راحتي قابل  ساخت مي ش
پيش بيني و پيش گيري است و عدم شناخت بسيط 
ــتي داري و تجارت دريايي، عدم  عوامل مؤثر در كش
ــرح و همچنين  ــي در ط ــع اجراي ــي موان پيش بين
ــاي همه جانبه ي  ــايي راه حل ه عدم توجه به شناس
ــك  ــان خودش، ريس ــود در زم ــاي موج چالش ه
ــش افزايش مي دهد.  ــرمايه گذاري را در اين بخ س
ــفارش ساخت  ــتر در قالب س ــك هم بيش اين ريس
ــخصي بخواهد شناوري را  ــور است و اگر ش در كش
ــيار كوتاه تر  ــاورد، مي تواند در زمان بس از خارج بي
ــيار كمتر اين كار را انجام دهد. به  و با هزينه ي بس
ــورمان خارج مي كنيم و  اين ترتيب، ما ارز را از كش
سبب چالش مي شويم. به همين دليل انتظار داريم، 
ــون از تصميم گيري هاي  ــه مص ــش دريا هميش بخ
ــد و به صورت ملي و همه جانبه به  خاص اداري باش
ــته شود؛ چون زياني كه در دريا به وجود  آن نگريس

آيد، يك زيان ملي است". 

 آيا کشتي سازي سودآور است؟
ــته به بخش خصوصي  ــركت صدرا دو سال گذش ش
ــي، با توجه به  ــد و انتظار جامعه ي درياي واگذار ش
ــوع واگذاري و توان مندي ها و ظرفيت هايي كه در  ن
وزارت دفاع وجود داشت، اين بود كه سپاه پاسداران، 
كمبودها و كاستي هاي دولت در حمايت از صنعت 
ــازي را جبران كند و اين شركت  دريايي و كشتي س
ــاند. اين صحبت سردار  ــكوفايي برس عظيم را به ش
ــازي سودآور  ــمي كه گفته�اند صنعت كشتي س قاس
ــت، قابل تأمل و بررسي است و اين در صورتي  نيس
كه دولت از شركت هاي كشتي سازي حمايت نكند، 
ــت است. ولي اين حرف، جامعه ي دريايي را تا  درس
ــوكه كرد. "مهندس صفري" در ادامه از  حدودي ش
ــركت صدرا خواست كه در اين  معاون مديرعامل ش

رابطه توضيحاتی را ارائه دهد.
ــه عنوان يكي ديگر از  ــدس محموديان"، كه ب "مهن
ــه حضور داشت، مضمون گفته ي  مدعوين در جلس
سردار قاسمي، رييس هيأت مديره شركت صدرا، را 

مربوط به زماني دانست كه پيش بيني يك برنامه ي 
ــركت به عمل نيامده بود. وي  ــعه اي در اين ش توس
ابراز اميدواري كرد كه اين شركت با تركيب جديد 
ــعه ي صنعت  ــرارگاه، در توس ــت از طرف ق مديري
ــد و اعالم كرد كه  ــته باش ــازي نقش داش كشتي س
ــركت صدرا در حال حاضر، پروژه هاي متعددي  ش
را در دست دارد كه البته به داليلي با ركود روبه رو 

شده اند". 
ــش مهم  ــه نق ــري" ب ــن رضا صف ــه "حس در ادام
ــعه ي  توس در  ــا  يارانه ه و  ــت  دول ــاي  حمايت ه
ــاره كرد و با تأكيد بر اين كه بدون  كشتي سازي اش
ــه جواب گو  ــد چنداني ب ــن حمايت ها نبايد امي اي
ــيم، گفت: "آمادگي  ــته باش بودن اين صنعت داش
ــت.  ــازي از چند جنبه مطرح اس ــت كشتي  س صنع
ــازي به مديريت،  آمادگي يك كارخانه ي كشتي س
ــاخت، توان، نيروي انساني، ظرفيت و مسائل  زيرس
ــكالتي  ــر كارخانه  برمي گردد. ولي مش داخلي ديگ
ــت،  ــازي ماس كه عماًل گريبان گير صنعت كشتي  س
ــي صنعت  ــت. در واقع آمادگ ــي اس ــائل بيرون مس
كشتي سازي ما براي ساخت، بسته به حل مشكالت 
ــيدها و  ــط دولت و فراهم كردن سوبس بيروني توس

زيرساخت هاي الزم است". 
ــازي،  وي به بعضي موفقيت هاي ايران در كشتي  س
ــتی  ــتي ايران - اراك و به آب اندازي كش مانند كش
ــا  ــرز، يدك كش ه ــكوي الب ــهركرد، س ــران - ش اي
ــكر از  ــاره كرد و ضمن تش ــاي نظامي اش و پروژه ه
ــاد به بخش  ــراي اعتم ــتي راني ب ــركت هاي كش ش
ــت كه دولت،  ــت: "انتظار ما اين اس خصوصي، گف
متقاضيان و شركت هاي كشتي راني را حمايت كند، 
ــاخت داخل شوند. متأسفانه علي رغم  تا متقاضي س
ــا به صورت  ــا و فعاليت ه ــياري از كاره اين كه بس
قانوني به بخش خصوصي واگذار شده، باز هم دولت 
ــي را انجام مي دهند كه  ــا، دخالت هاي و دولت مرده
ــت به انحصار بيانجامد و عرصه ي رقابت  ممكن اس
ــي فعاليت را براي بخش خصوصي تنگ كند.  و حت

رده بندي، اختيارات الزم را ندارد".  

مهندس مسعود پل   مه:
 دریا، نیروي محرکه ي اقتصاد داخلي 
ماست. بیش از 90 درصد از تجارت و 
اقتصاد جهاني متكي بر دریاسلت و 
ایران هم از این قائده مستثني نیست. 
ملا مي توانیم بلا اسلتفاده از دریا، 
موجب اشتغال زایي و رونق اقتصادي 
کشورمان بشویم. ولي متأسفانه چون 
ما، در بخش  فرصت سوزي در کشور 
نهادینه شلده  دولتلي و خصوصي، 
اسلت، روز به روز آن ها را بیشتر از 

دست مي دهیم.
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خیزش سومین موج ورزش های دریایی

افق روشن مسابقات ورزش های آبی و ساحلی 

گفتگو

قائم مقام رييس ستاد برگزاری مسابقات ورزش  های 
ــا خبرنگار بندرودريا  ــاحلی، در گفت وگو ب آبی و س
ــاد تعامل بين  ــابقات را ايج هدف اصلی از اين مس
ــت: "در  ــت و گف ــور دانس ــای دريايی كش ارگا ن ه
ــازمان بنادرودريانوردی، كه مرجع دريايی كشور  س
ــت، جای فعاليت های فوق برنامه و از جمله امور  اس
ــيار خالی  ــی را در بين ارگانهای دريايی بس ورزش
ــبب تعامل،  ــابقات ورزشی می تواند س ديديم. مس
نزديكی و ارتقاء روحيه ی تعاون و همكاری شود". 

"ولی خانلو" با بيان  اين كه سازمان بنادرودريانوردی، 

چابهار را برای برگزاری اين مسابقات انتخاب كرده، 
ابراز اميدواری كرد كه بتوان چابهار را به "پايتخت 
ــه بعضی از  ــرد. وی ب ــی" مبدل ك ــای آب ورزش  ه
ــايل تردد هوايی برای رفت و  ــكالت، مانند مس مش
ــابقات و كمبود امكانات اين بندر  آمد به محل مس
ــمالی، نيز  ــه با جزيره  ی كيش و بنادر ش در مقايس
اشاره كرد و افزود: "با اين همه، آب و هوای خوب، 
ــاحل زيبا، جذابيت های فرهنگی منطقه و تبليغ  س
ــرق كشور باعث  ــعه ي ترانزيت ش حول محور توس
ــد كه بندر چابهار را برای انجام مسابقات در نظر  ش

بگيريم". 
ــای دريايی  ــه گفت: "ارگان ه ــو" در ادام "ولی خانل
ــابقات به  ــی از مس ــتقبال خوب در دوره ی اول، اس
ــوی  عمل آوردند و در دوره ي دوم،  با حركت به س
استانداردسازی مسابقات و برگزاری بهتر آن ، تعداد 

شركت كننده ها نيز افزايش يافت". 
ــدگان 18 ارگان   ــال، نماين وی با بيان اين كه امس
دريايی در بازی ها حضور خواهند يافت، تفاوت های 
ــمرد:  ــين را چنين برش اين دوره با دوره های پيش
ــوان را هم  ــابقات بان ــرای اولين بار مس ــال ب "امس

امس�ال سومين سالی است که مسابقات ورزش های آبی 
و س�احلی در بندر چابه�ار برگزار می ش�ود و تيم هايی 
از ارگان ه�ای  مختل�ف دريايی کش�ور در اين تورنمنت 
ورزش�ی با هم به رقابت خواهند پرداخ�ت. اين دوره از 
مس�ابقات که همانند دوره های پيش، با ميزبانی سازمان 
بنادرودريان�وردی صورت می گيرد، نس�بت به دوره های 
اول و دوم گسترش بيش�تری يافته و دارای ويژگی های 
جديدی ش�ده اس�ت. به گفته ی "غالمعلی ولی خانلو"، 
قائ�م مقام رييس س�تاد برگزاری مس�ابقات ورزش های 
آبی و س�احلی ارگان های دريايی، اين مس�ابقات در دو 

دوره ی قبلی با استقبال فراوانی مواجه بوده است. 
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ــته ی قايق رانی و  ــه در دو رش ــم ك ــب داده اي ترتي
ــود. الزم به ذكر است كه آقايان  ــنا برگزار می ش ش
ــته های  ــته، در رش ــركت در اين دو رش عالوه بر ش
ــاحلی و واليبال ساحلی نيز حضور دارند.  فوتبال س
ــور حوزه ی دريای  ــه عالوه در اين دوره، از 4 كش ب
ــيه، تركمنستان و قزاقستان،  خزر آذربايجان، روس
ــت كه در اين مسابقات شركت  هم دعوت شده اس
ــت داده اند و  ــخ مثب ــورها پاس ــی كنند. اين كش م
ــت. تفاوت ديگر مسابقات دوره ی سوم با  قطعی اس
دوره های قبل، برنامه های جنبی گسترده تر امسال 
ــگاه صنايع و تجهيزات  ــت. در اين دوره، نمايش اس
ــكی،  ــای مفرح، مانند جت اس ــی و برنامه ه درياي
قايق  رانی بادبانی، طناب كشی، بارج كشی و غواصی، 

نيز در حاشيه ی مسابقات برگزار می شود".

همكاری مسؤولين و مشارکت مردم
فدراسيون های ورزشی برای برگزاری اين مسابقات، 
با سازمان بنادرودريانوردی هم همكاری هايی دارند. 
قائم مقام ستاد برگزاری مسابقات ورزش های آبی و 
ساحلی، ضمن بيان اين مطلب كه در دوره های قبل 
ــوی فدراسيون های مربوطه  نيز بيشتر داوران از س
ــاره ی همكاری های  ــابقات آمده بودند، درب به مس
ــازمان بنادرودريانوردی  ــيون ها با س بيشتر فدراس
ــت ها و  ــن بار از سرپرس ــت: "اي ــن دوره، گف در اي
ــای فدراسيون ها هم برای شركت در مسابقات  رؤس
دعوت كرده ايم. به عالوه، آن ها بر نحوه ی برگزاری 
ــخت افزاری و نرم افزاری  ــات س ــابقات و امكان مس
بازی ها هم نظارت كردند تا مطابق با استانداردهای 

موجود باشد".
ــيون ها برای  ــن از اعالم آمادگی فدراس وی همچني
ــازمان بنادرودريانوردی در زمينه ي  ــكاری با س هم
ــت ورزش های آبی  ــدر چابهار به "پايتخ تبديل بن
ــت مقامات محلی  ــر داد و به حماي ــاحلی" خب و س
ــاره كرد و افزود: "  منطقه ای در تحقق اين مهم اش
ــتقبال و همكاری های خيلی  مقامات محلی هم، اس
ــوع را به خوبی درك  ــته  و اهميت موض خوبی داش

ــان امكان پذير بود، از  ــد و تا جايی كه برايش كرده ان
ــكاری دريغ نكرده اند". وی به عالوه بر  كمك و هم
لزوم مشاركت مردم چابهار در برگزاری هر چه بهتر 
ــعی می كنيم در  ــابقات تأكيد كرد و گفت: "س مس
ــركت  ــای جنبی، از مردم برای حضور و ش برنامه ه
ــاركت مردم  ــتفاده كنيم. چون مش در برنامه ها اس
ــؤولين، از اهميت بااليی  نيز عالوه بر همكاری  مس

برخوردار است". 
"ولی خانلو" در ادامه از واگذاری قسمتی از كارها به 
بخش خصوصی در اين دوره خبر داد و ابراز اميدواری 
ــتری  كرد كه در دوره های آينده، واگذاری های بيش
ــال يك شركت  صورت بگيرد. به گفته ی وی، امس
ــی از كارها  ــاور، انجام بخش خصوصی به عنوان مش
ــت و سازمان بنادرودريانوردی  را بر عهده گرفته اس
همچنان به عنوان ناظر مسابقات به كار خود ادامه 
ــه بعضی از ارگان ها  ــاره به اين ك می دهد. وی با اش
ــند، گفت:  ــابقات باش مايلند كه برگزاركننده ی مس
ــا وقتی  ــد دارد ت ــوردی قص ــازمان بنادرودريان "س
ــارت را خود بر  ــت، نظ ــابقات جوان اس كه اين مس
عهده داشته باشد. ولی زمانی كه روند كنونی، يك 
فدراسيون و ساز و كار مشخصی را به دست بياورد، 
ــابقات از بخش های ديگر استفاده  در برگزاری مس

خواهد شد". 
وی همچنين به استقبال خوب ارگان ها برای تأمين 
ــابقات و بر عهده  هزينه های مربوط به برگزاری مس
گرفتن نقش حمايتی اشاره كرد و بيان داشت؛ قرار 
بر اين است تا برای صرفه جويی بيشتر، ارگان هايی 
ــد در تأمين  ــركت كننده دارن ــابقات ش كه در مس
ــهمی از هزينه ها  ــاركت كنند و س هزينه ها نيز مش

را بر عهده بگيرند. 

مسابقات؛ کی و کجا؟
ــاحلی ارگان های  ــی و س ــابقات ورزش های آب مس
دريايی، امسال در آبان ماه برگزار می شود. سازمان 
ــهر را، به دليل آن كه  ــوردی، بندر نوش بنادرودريان
امكانات رفاهی بيشتری دارد، برای مسابقات بانوان 

ــت. "ولی خانلو" در اين خصوص  ــر گرفته اس در نظ
گفت: "در روز پانزدهم آبان ماه سال جاری، تيم ها 
به نوشهر وارد می  شوند و پس از انجام مسابقات در 
روزهای شانزدهم و هفدهم آبان، اين شهر را در روز 
ــابقات آقايان هم مانند  هجدهم ترك می كنند. مس
ــال های پيش در چابهار برپا می شود. روز بيست  س
ــوم آبان، زمان ورود تيم ها به چابهار است و در  و س
ــت و نهم، مراسم اختتاميه ی مسابقات در  روز بيس
ــود و از خانم هايی كه طی  ــزار می ش اين بندر برگ
ــركت در آن  ــابقات رتبه آورده اند نيز، برای ش مس

مراسم دعوت خواهد شد". 
ــتاد برگزاری مسابقات ورزش های آبی  قائم مقام س
ــانه ای  ــن درباره ی انعكاس رس ــاحلی، همچني و س
ــم برنامه ی  ــت: "اميدواريم كه بتواني ــابقات گف مس
ــبكه ها ی  ــتقيم از ش ــه صورت مس ــابقات را ب مس
تلويزيونی پخش كنيم. برای بعضی از مسؤولين هم 
ــی، تلويزيونی و راديويی در  مصاحبه های مطبوعات

نظر گرفته ايم".
وی در پايان گفت وگو با خبرنگار "بندرودريا"، روند 
ــت اندركاران تربيت بدنی  انجام كار و همكاری دس
ــور، مديران سازمان و شركت های دريايی را به  كش
منزله ی عامل مشوقی برای برگزاری بهتر دوره های 
بعدی دانست و با اشاره به استقبال مسؤولين آيمو، 
ــابقات در آينده  ــه اين مس ــراز اميدواری كرد ك اب
جايگاه ويژه ای را در كشورهای مرتبط با بندرودريا 

و نيز فدراسيون های ورزشی جهانی احراز كند. 

از 4 کشلور حلوزه ی دریلای خزر 
آذربایجان، روسلیه، ترکمنسلتان و 
قزاقسلتان، هم دعوت شده است که 
در این مسلابقات شلرکت می کنند. 
این کشورها پاسلخ مثبت داده اند و 
حضورشان قطعی است.
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سكان خدمات فراساحل در دست کیست؟
سهم 95 درصدی خارجیان از بازار خدمات فراساحل ایران

در دومين کنفران�س خبري يازدهمين همايش 
صناي�ع دريايي، مطرح ش�د: ش�رکت تايدواتر 
خاورميانه، به منظور بازسازي و توسعه ی ناوگان 
دريايي خود در خليج فارس، طي سه سال آينده، 

100 ميليارد تومان سرمايه گذاري مي کند.
ــزارش روابط عمومي و امور بين الملل تايدواتر،  به گ
ــري يازدهمين همايش  ــس خب ــن كنفران در دومي
ــركت تايدواتر برگزار  صنايع دريايي كه در محل ش
ــد، "عبدالحميد مالح زاده"، عضو هيئت مديره و  ش
سرپرست اين شركت كه به صورت ويدئو كنفرانس، 
ــهيد رجايي در اين جلسه شركت داشت،  از بندر ش
ــاره به توسعه ی فعاليت هاي تايدواتر در بخش  با اش
فراساحل و خدمات دريايي تصريح كرد: "تايدواتر در 

ــخت با شركت هاي داخلي و خارجي،  يك رقابت س
ــتي ها در تمام بنادر  ــد متولي راهبري كش موفق ش
ــور، به مدت 10 سال شود كه براي اين منظور،  كش
ــال جاري، سرمايه گذاري 500 ميليارد ريالي  در س
را براي بازسازي و ساخت يدك كش هاي جديد در 

برنامه دارد".
وي خواستار همكاري همه ی صنايع دريايي داخلي 
براي حضور در اين پروژه شد و افزود: "تايدواتر طي 
ــال آينده، بيش از 1000 ميليارد ريال در  ــه س س
ــعه ی ناوگان دريايي خود براي خدمات رساني  توس
در منطقه خليج فارس سرمايه گذاري خواهد كرد".

ــف از اين كه تنها 2 تا 5  ــالح زاده"، با اظهار تأس "م
ــاحل  درصد از بازار 3 ميليارد دالري خدمات فراس

ــركت هاي ايراني تعلق دارد، گفت:  ــور به ش در كش
ــركت هاي  "بخش عظيمي از اين بازار در اختيار ش
ــال در منطقه خليج فارس قرار مي گيرد  خارجي فع
ــت كه تا پيش از انقالب، كل اين  و اين در حالي س

بازار در اختيار شركت هاي داخلي قرار داشت".
ــه و بارگيري 2 ميليون  ــب ركورد تخلي وي به كس
ــي طي ماه  ــهيد رجاي ــدر ش ــر در بن TEU كانتين
ــاره كرد و افزود: "اين  ــط تايدواتر اش گذشته توس
ــهيد  موفقيت، موجب افزايش 5 پله اي رتبه بندر ش
ــصتمين بندر  ــيدن آن، به جايگاه ش ــي و رس رجاي

كانتينري جهان شد".
ــر، همچنين  ــركت تايدوات ــو هيأت مديره ی ش عض
ــركت در بنادر ايران  ــعه فعاليت هاي اين ش به توس

گزارش
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اشاره كرد و افزود: "براي تكميل،  تجهيز و افزايش 
ــهيد رجايي، اين  ــرعت خدمات دهي در بندر ش س
ــد تجهيزات  ــراي خري ــي خود را ب ــركت آمادگ ش
ــركت هاي داخلي  ــنده ها از ش بندري از جمله كش

اعالم مي كند".
ــماره ی 2 بندر  ــل ترمينال ش ــي كام وي از آمادگ
شهيد رجايي براي پذيرش كشتي هاي بسيار بزرگ 
سوپر پاناماكس، به طول 300 متر و به ظرفيت 10 
ــاره كرد و افزود: "با  ــا 14 هزار TEU كانتينر اش ت
ــازمان بنادرودريانوردي به عنوان مالك  همكاري س
ــي به صورت كامل  ــهيد رجايي، اين آمادگ بندر ش
براي خدمات دهي به شركت هاي بزرگ خارجي به 

وجود آمده است".
ــاي رقابتي براي خدمات دهي  "مالح زاده"، از نرخ ه
در بندر شهيد رجايي به نسبت بنادر بزرگ منطقه 
ــه گفت: "80  ــر داد و در ادام ــط تايدواتر خب توس
درصد از درآمدهاي اين شركت، به عمليات بندري 
وابسته می باشد كه بخش اعظم آن مربوط به تخليه 

و بارگيري كانتينر است".
ــته تايدواتر را 220 ميليارد  ــال گذش وي، درآمد س
ــران اقتصادي  ــاره به بح ــان عنوان كرد و با اش توم
ــور  جهان و تأثير آن در فعاليت هاي بندري در كش
ــود  و افزايش هزينه ها، ادامه داد: "پيش بيني مي ش
ــال جاري اندكي كاهش  ــاي تايدواتر در س درآمده

يابد".
"حسن رضا صفري"، مديرعامل مؤسسه ی رده بندي 
ــي  ــان و عضو هيئت مديره ی انجمن مهندس ايراني
دريايي ايران نيز در اين جلسه، از تهيه قطعنامه ی 
ــور تا پايان  ــن همايش صنايع دريايي كش يازدهمي
ــر راه اندازي صندوق  ــاه با محورهاي، تأكيد ب مهرم
ــدن  ــعه و حمايت از صنايع دريايي، اجرايي ش توس
ــه ويژه به  ــع دريايي، توج ــون حمايت از صناي قان
شركت هاي تأمين قطعه و مهندسي خريد در ايران 
ــده  ــط دولت، پذيرش نظام رتبه بندي تهيه ش توس
در مؤسسه ی رده بندي ايرانيان توسط دولت، لزوم 
ــند توسعه ی ملي صنايع دريايي و تزريق  تدوين س
200 ميليون دالر نقدينگي توسط وزارت صنايع به 

حوزه دريايي كشور، خبر داد.
"فتح ا... محمدي"، مديرعامل ايزوايكو نيز در دومين 
كنفرانس خبري يازدهمين همايش صنايع دريايي 
ــه مزيت  هاي  ــد، ب ــور كه در تايدواتر برگزار ش كش
ــور  ــع مختلف دريايي از جمله آفش ــران در صناي اي
ــاخت شناورهاي  ــاحل، تعميرات كشتي، س و فراس
ــاره كرد  ــازي اش كوچك و صنايع جانبي كشتي س
ــع دريايي  ــالت مهم صناي ــت: "يكي از معض و گف
ــگاه هاي  ــي دانش ــران، هم اكنون به نظام آموزش اي
ــور باز مي گردد كه در حيطه ی آن، نمي توانند  كش

دانش آموختگان كاربلد در كشور تربيت كنند".

عبدالحمید ماح زاده:
 تایدواتر طي سه سال آینده، بیش از 
1000 میلیارد ریال در توسعه ی ناوگان 
دریایي خود براي خدمات رساني در 
منطقه خلیج فارس، سرمایه گذاري 
خواهد کرد.

فتح ا... محمدي:
 یكي از معضات مهم صنایع دریایي 
ایران، به نظام آموزشي کشور 
باز مي گردد که در حیطه ی آن، 
نمي توانند دانش آموختگان کاربلد 
تربیت کنند.

رضا عبدالمجیدي:
شرکت هاي صنعتي در ایران، قادرند 
اکثر نیازمندي هاي کشتي سازان 
داخلي را تأمین کنند.

مجید شاملو:
 ایران، هم اکنون قادر است تمام 
مراحل لوله گذاري زیر آب را با 
توان داخلی انجام دهد.

امیر سماواتیان:
 20 درصد ظرفیت واحدهاي نظامي 
کشور در بخش شناورسازي، به 
ساخت شناورهاي تجاري اختصاص 
دارد.
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ــركت اسپانيايي  وي از امضاي موافقت نامه با يك ش
ــور با  ــتي در كش ــراي انجام مراحل طراحي كش ب
ــزود: "ايزوايكو،  ــر داد و اف ــو خب ــكاري ايزوايك هم
ــتي هايي با ظرفيت 80  ــون توان تعمير كش هم اكن
هزار تن را داراست و در آينده اي نزديك، اين توان 
به بيش از 300 هزار تن خواهد رسيد". وي تصريح 
كرد: "من اعتقادي ندارم كه شركت هاي كشتيراني 
به صورت دستوري، وادار به قبول سفارش از طرف 

شركت هاي كشتي سازي در داخل شوند".
وي ادامه داد: "هم اكنون، تنها از 50 درصد ظرفيت 
ــركت ايزوايكو استفاده مي شود". "رضا  تعميراتي ش
ــركت صدرا و مدير  ــدي"، معاون فني ش عبدالمجي
ــتي هاي افراماكس ونزوئال نيز،  پروژه ی ساخت كش
ــي ايران  ــی صنايع درياي ــه از آمادگ ــن جلس در اي
ــده اي نزديك خبر  ــك جهش بزرگ در آين براي ي
ــركت هاي صنعتي در ايران، قادرند  داد و افزود: "ش
ــازان داخلي را تأمين  اكثر نيازمندي هاي كشتي س
كنند، اما به دليل نداشتن گواهي  نامه هاي دريايي، 
ــازي  تجهيزات داخل نمي تواند در صنايع كشتي س
ــتفاده قرار گيرد و در نتيجه، بيش  ــور مورد اس كش
ــارج خريداري  ــات، از خ ــن قطع ــد اي از 80 درص

مي شود".
ــازان و فعال نبودن  وي، فقدان اتحاديه ی كشتي س
شوراي عالي صنايع دريايي را مهم ترين نقاط ضعف 

موجود در صنايع دريايي كشور اعالم كرد.
ــماواتيان"، معاون  ــه، "امير س در ادامه ی اين جلس
ــناور سازمان  ــاخت ش تجارت و بين الملل گروه س
صنايع دريايي، به اشتغال زايي براي بيش از 1000 
ــوي، وابسته به  ــهيد موس نفر در صنايع دريايي ش
وزارت دفاع اشاره كرد و گفت: "20 درصد ظرفيت 
ــور در بخش شناورسازي، به  واحدهاي نظامي كش

ساخت شناورهاي تجاري اختصاص دارد".
ــاي  ــناور در اندازه ه ــد ش ــاخت 30 فرون وي از س
ــل آن ها به  ــال 1386 و تحوي ــف تا پايان س مختل
ــط كارخانه ی كشتي سازي شهيد  ــتريان، توس مش
ــان ماه، 3  ــزود: "تا پايان آب ــوي خبر داد و اف موس
ــط در مجموعه شهيد موسوي  ــناور متوس فروند ش
ــناور بيش از 3 هزار تن در مجموعه ی  و 2 فروند ش

شهيد تمجيدي به متقاضيان تحويل مي شود".
ــزي و اقتصادي  ــاون برنامه ري ــاملو"، مع "مجيد ش
ــات دريايي، به پروژه هاي در دست  شركت تأسيس
ــاره كرد و ادامه داد: "ايران،  ساخت اين شركت اش

هم اكنون قادر است تمام مراحل لوله گذاري زير آب 
را با توان داخلی انجام دهد".

"بيژن بنكدار"، دبير چهارمين نمايشگاه بين المللي 
ــور نيز در پايان اين كنفرانس از  صنايع دريايي كش
ــركت هاي دريايي در اين نمايشگاه  حضور فعال ش

خبر داد.
ــور "عبدالحميد  ــا حض ــري، ب ــن كنفرانس خب اي
ــت شركت  مالح زاده"، عضو هيئت مديره و سرپرس
ــركت  مديرعامل ش ــح ا... محمدي"  ــر، "فت تايدوات
ــزي  ــاون برنامه ري ــاملو" مع ــد ش ــو، "مجي ايزوايك
ــا  ــي، "رض ــات درياي ــركت تأسيس ــادي ش و اقتص
ــركت صدرا و مدير  ــدي" معاون فني ش عبدالمجي
ــتي هاي افراماكس ونزوئال، "امير  پروژه ساخت كش
سماواتيان" معاون تجارت و بين الملل گروه ساخت 
ــازمان صنايع دريايي، "حسن رضا صفري"  شناور س
ــلمان  ــه ی رده بندي ايرانيان، "س مديرعامل مؤسس
ضربي" مدير كارخانه كشتي سازي صدرا در بوشهر 
و "بيژن بنكدار" دبير چهارمين نمايشگاه بين المللي 

صنايع دريايي كشور برگزار شد. 

حرکت نخستین کشتي بنیاد در دریاي خزر 
گردهمايي آغاز به کار نخستين کشتي از ناوگان شرکت کشتيرانی 
بني�اد در درياي خزر، همزمان با اولين روز از هفته ی دريانوردي، با 
حضور مسؤوالن استاني و شهرس�تاني در سالن همايش های بندر 

نوشهر برگزار شد. 
ــركت كشتيراني بنياد در مراسم بهره برداري  "علي صفرعلي"، مديرعامل ش
از اين كشتي، هدف اين شركت را رقابت سالم در حوزه ی دريايي دانست و 
گفت: "كشتيراني بنياد، 12 فروند كشتي ملكي و به طور متوسط 20 فروند 
كشتي اجاره اي در اختيار دارد و بزرگ ترين كشتي حمل كاالهاي خشك 
ــت كه توان  ــركت اس ــور، با ظرفيت 151 هزار تن متعلق به اين ش در كش
ــازي، محموله هاي  ــور را ندارد و از طريق سبك س پهلوگيري در بنادر كش

خود را تخليه مي كند". 
ــرمايه گذاري دولت در بنادر، به كاهش هزينه هاي تمام شده  وي افزود: "س
از طريق صرفه جويي در هزينه ی حمل به توليدكنندگان و صادركنندگان 
ــور، كمك زيادي مي كند". وي، متوسط سن ناوگان كشتيراني بنياد را  كش
12 سال عنوان كرد و اظهار داشت: "اين كشتيراني، حمل كاالهاي خشك 
ــرايط اقتصادي جهان اجازه دهد و  فله و عمومي را بر عهده دارد و اگر ش
ــتفاده كنيم، ظرفيت مان را در سه سال آينده به  بتوانيم از منابع بانكي اس

حدود 3 ميليون تن افزايش مي دهيم". 
ــان اين كه اين  ــم، با بي ــركت بنياد بارانداز نيز در اين مراس ــل ش مديرعام
شركت، 22 سالگی فعاليت خود را مي گذراند، گفت: "هم اكنون اين شركت 
همه ی امور تخليه ی كاال، حمل كاال به انبار، نگهداري و تحويل به صاحبان 
ــهر، به نيابت از سازمان بنادرودريانوردی،  ــهر و بوش آن را در دو بندر نوش
ــاره به طرح هاي  ــايی، با اش ــه طور كامل در اختيار دارد". مجتبی دلگش ب

ــركت، تصريح كرد: "قصد داريم عالوه بر تأمين تجهيزات  ــعه اي اين ش توس
ــته  ــاخت هاي بنادر نيز حضور داش ــات بندري در تهيه و تجهيز زيرس خدم
باشيم". وی، در پايان، اهداف شركت بنياد بارانداز را تأمين ماشين آالت مورد 
ــركت بنياد بارانداز، با توجه به حجــم ورود كــاال، افـزايش  نياز ترمينال ش
ــتم Hand held در  ــهم بازار در ارائه ی خدمات بندري، برقراري سيس س
ــتم مديريت IMS، برگزاري دوره هاي آموزشي، تجهيز  بنادر، برقراري سيس
ــركت به فن آوري هاي جديد خدمات بندري، مطالعه و بررسي عملي براي  ش
ــتاندارد، ايجاد ترمينال  ــات بندري در حد باالي اس ــاال بردن كيفيت خدم ب
ــاركت با صاحبان كاال در  ــهيد رجايي و مش اختصاصي كانتينري در بندر ش

احداث ترمينال هاي اختصاصي در بنادر كشور، عنوان كرد. 
ــوردي مازندران گفت:  ــيدپور" مديركل بنادرودريان ــيد نبي س در ادامه، "س
ــور فعاليت دارند. اين  ــمال كش ــكله ی تجاري و نفتي در ش ــت اس "40 پس
اسكله ها حدود 20 ميليون تن كاال را ترانزيت مي كنند". وي افزود: "با ايجاد 
ظرفيت هاي جديد در بنادر كشور، مي توان امكانات خوب تجاری را به وجود 
آورد تا بنادر و تجار، در تعامل با يكديگر به فعاليت بپردازند". وي همچنين 
ــت راهبردي كشور  ــی اظهار كرد: "سياس ــاره به اصل 44 قانون اساس با اش
ــات مقام معظم رهبري، براي گسترش  ــتاي قانون اساسي و فرمايش در راس
ــود".  ــت كه در بنادر نيز می تواند محقق ش فعاليت های بخش خصوصي اس
ــده و تا دو سال  ــتا، اقدامات خوبي انجام ش وي تصريح كرد: "در همين راس
ــاند".  ــت 2/5 ميليون تني بندر را به 5 ميليون تن خواهيم رس ــده ظرفي آين
ــترده تري در اين  ــرمايه گذاري گس مديركل بنادر مازندران افزود: "نياز به س
ــود كه در قالب منطقه ی ويژه اقتصادي، مي توان ده ها  ــاس مي ش بندر احس
ــرا كرد كه نيازمند عزم و  ــرمايه گذاري ارزي و ريالي را در آن اج ميليارد س

همت مسؤوالن محلي، استاني و كشوري است".
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عبور از بحران در چهار فصل
بررسی بسته حمایت از جامعه ی دریایی ایران

 تينا صفاهيه

موج بحران اقتصاد جهانی، در کش�ور ما هم لرزش هايی را 
ب�ه وجود آورده اس�ت، به طوری که صنع�ت دريايی ما هم 
از آن در ام�ان نمانده اس�ت. در اين مي�ان، بخش هايی که 
توسعه يافته ترند و فعاليت های گسترده تری دارند، بيشتر 
از قسمت های ديگر تحت تأثير اثرات بحران قرار گرفته اند 
و آسيب های بيشتری متحمل ش�ده اند. مشكالتی که اين 
بحران در بخش های مختلف ايجاد کرد، سبب شد تا تدوين 
بس�ته ای با عن�وان "بس�ته ی حمايت از جامع�ه ی دريايی 
ايران جهت عبور از بحران اقتصادی جهان" در دس�تورکار 
کميت�ه ی بحران اقتص�ادی، که در پ�ی هفدهمين همايش 
ارگان های دريايی در کش�ورمان تشكيل شد، قرار بگيرد. 
"کاپيت�ان عل�ی عزتی"، ريي�س اين کميت�ه و مدير دفتر 
برنامه ريزی راهبردی و امور بين الملل کشتيرانی جمهوری 
اس�المی اي�ران، در گفت وگو ب�ا خبرن�گار بندرودريا مفاد 

بسته ی پيشنهادی و اهميت آن را تشريح کرد. 

گفتگو

 لطف�ًا درب�اره ی چگونگ�ی تدوين بس�ته ی 
“حمايت از جامعه ی دريايی ايران جهت عبور 
از بح�ران اقتصادی جه�ان” توضيحاتی ارائه 

بفرماييد؟
ــای دريايی، لزوم  ــش ارگان ه ــن هماي در هفدهمي
ــرای عبور از  ــه ی دريايی ايران ب ــت از جامع حماي
ــی  ــادی جهان و كاهش صدمات ناش ــران اقتص بح
ــال  ــرداد ماه س ــل م ــد. در اواي ــه ش از آن، پذيرفت
ــازمان بنادرودريانوردی،  ــاری معاونت دريايی س ج
ــؤوليت تهيه ی بسته ی پيشنهادی و حمايتی را  مس

به بنده واگذار كرد. 
با توجه به كمبود وقت، سعی كرديم در حداقل زمان 
ممكن، اين بسته را تهيه و نهايی كنيم. در تهيه ی آن 
با دبيرخانه ی همايش تعامل داشتيم و برای استفاده 
از نقطه نظرات افراد متخصص، از 12 ارگان دريايی 
ــان را معرفی كنند.  دعوت كرديم كه نماينده های ش
بالفاصله پس از انتخاب نمايندگان، برگزاری جلسات 
ــود وقت، به صورت  ــاز كرديم كه به دليل كمب را آغ

منسجم و پی درپی برگزار می شد، سعی كرديم در 4 
جلسه  نقطه نظرات را جمع بندی كنيم. 

 آي�ا اين بس�ته در حال حاضر، ب�ه تصويب 
نهايی رسيده است؟ فكر می کنيد از چه زمانی 

اجرايی شود؟
ــده و برای  ــی درآم ــورت نهاي ــه ص ــته ب ــن بس اي
پيگيری های بعدی به معاونت امور دريايی سازمان 
ــت. چگونگی  ــده اس ــال ش ــوردی ارس بنادرودريان
ــش و معاونت  ــه دبيرخانه ی هماي ــته ، ب اجرای بس
ــود و ما، به  ــادر مربوط می ش ــازمان بن ــی س درياي
ــادی، كارمان را انجام  عنوان كميته ی بحران اقتص
ــته ی حمايت از جامعه ی  داده ايم. طبق قاعده، بس
ــد  ــورای عالی مديران ارش دريايی ايران، بايد در ش
ــور و پس از آن در هيئت عامل سازمان  دريايی كش
ــپس به مراجع  ــود و س بنادرودريانوردی مطرح ش
ــرای پيگيری  ــه وزارت راه، ب ــط با آن، ازجمل مرتب
موضوع در دولت، فراكسيون دريايی مجلس شورای 

ــتاد تدابير ويژه ی اقتصادی،  ــالمی و حتی به س اس
ــنهاد كرديم، با توجه  ــال شود. به عالوه ما پيش ارس
به حساسيت های موجود و تأثير بحران اقتصادی بر 
جامعه ی دريايی، اين بسته به كميسيون اقتصادی 

دولت هم فرستاده شود. 

 لطفًا رس�الت اين بسته را به صورت دقيق تر 
بيان نماييد؟ 

ــه ی جوانب و  ــی هم ــا، بررس ــی م ــه ی اصل وظيف
ــان و تأثيرات آن بر  ــرايط اقتصادی جه ــل ش تحلي
ــته،  ــت و در اين بس صنعت حمل ونقل دريايی اس
ــه ی دريايی  ــت از جامع ــی كه الزم اس حمايت هاي
ــم. ما در تهيه ی  ــد را ارائه داده اي ــران به عمل آي اي
ــته ی پيشنهادی، بخش های مختلف صنايع  اين بس
دريايی كشور را در نظر گرفته ايم. البته بخش هايی 
ــای بين المللی  ــان، فض ــب و كارش ــه فضای كس ك
ــت، از بحران اقتصادی تأثير بيشتری می پذيرند  اس
ــر اين بحران،  ــان در اث ــا و ميزان سودش و درآمده
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كاهش بيشتری پيدا كرده است. ولی تمام بخش ها 
ــم؛ مانند بازار حمل ونقل  ــورد توجه قرار داده اي را م
ــه در حمل ونقل  ــركت هايی ك ــی ش ــی، يعن درياي
دريايی، از جمله در بخش فله، كانتينر و تانكر فعال 
هستند، صنايع وابسته، از جمله بنادر و ترمينال ها، 
ــركت های خدماتی و سوخت رسان، شركت هايی  ش
ــاخت كشتی و يا تعميرات ادواری كشتی  كه كار س
ــه در حوزه ی  ــركت هايی ك ــام می دهند، ش را انج
ــه ناوگان  ــركت هايی ك ــتند، ش ترانزيت فعال هس
ــاس الزامات برنامه ی چهارم  دريايی دارند و يا براس
توسعه ی اقتصادی كشور برای توسعه ی ناوگان شان 
برنامه ريزی كرده اند و در پی چالش هايی كه در اثر 
ــرای برنامه ی مزبور، از نظر  بحران اقتصادی در اج
مالی و يا سياسی به دليل تحريم ها، به وجود آمده، 

دچار مشكل شده اند. 

 مفاد اين بس�ته  ش�امل چه مواردی اس�ت؟ 
اولويت های آن کدام است؟

اين بسته، در 47 صفحه و 4 فصل تهيه شده است. 
ــم انداز  ــل اول، تبعات بحران جهانی و چش در فص
ــی  ــده ی ميان مدت و بلندمدت را بررس آن در آين
كرده ايم. مبنا و منابع مورد استفاده ی ما در تهيه ی 
ــمت، گزارش های صندوق بين المللی پول  اين قس
ــن تحليل های اقتصادی  IMF و WTO و همچني
ــود. در واقع در اين  ــريات اقتصادی ب موجود در نش
ــادی و مالی دنيا  ــد تحوالت اخير اقتص بخش، رون
ــرايط اقتصادی  ــرار داده ايم و ش ــی ق را مورد بررس
ــرايط  ــكا و تأثير آن بر اقتصاد جهانی و نيز ش آمري
ــی از جريان های  ــوان يك ــن، به عن ــادی چي اقتص
ــتری در  ــادی اثرگذار بر جهان كه تأثير بيش اقتص
صنعت حمل ونقل دريايی دارد، را واكاوی كرده  ايم. 
به عالوه، پيش بينی های موجود برای اقتصاد جهان 

و تجارت جهانی را نيز مورد مطالعه قرار داده ايم. 
ــل دوم، تبعات بحران اقتصادی را در صنعت  در فص
ــب و كار ارزيابی  ــل دريايی و فضای كس حمل ونق
ــازار حمل فله، كانتينر  ــمت، ب كرده ايم. در اين قس
ــه بخش  ــپس عرضه و تقاضا در اين س و تانكر و س
از حمل ونقل دريايی، از نزديك بررسی شده است؛ 
ــتی در  ــاخت كش يعنی عرضه ی آناليز وضعيت س
ــال  ــرات آن بر چرخه ی عرضه در س ــان و تأثي جه
ــده. اهميت اين  ــال های آين ــالدی و س 2009 مي
ــت كه برای پيش بينی وضعيت  ــی در آن اس بررس
ــد در كنار  ــی در آينده، باي ــازار حمل ونقل درياي ب
تأثيرات بحران اقتصادی بر تجارت جهانی و كاهش 
ــا برای حمل، وضعيت عرضه ی  بار و نرخ ها و تقاض

كشتی ها را هم بسنجيم. 
ــد  ــالدی، در اثر رش ــال 2002 مي ــفانه از س متأس
ــركت های  ــتی ها و ش اقتصادی جهان، مالكان كش

بزرگ كشتيرانی، سفارش  ساخت كشتی های متعدد، 
ــازنده داده اند و  با ظرفيت های باال را به ياردهای س
ــفارش های ساخت، فراتر از  در نتيجه حجم فعلی س
ــت و  50 درصد ظرفيت فعلی كل ناوگان جهان اس
ــكالت صنعت حمل ونقل  اين معضلی است كه مش
دريايی را دوچندان كرده است. حتی با بهبود اوضاع 
ــكل همچنان بازار حمل ونقل  اقتصادی نيز اين مش
جهانی را آزار خواهد داد؛ زيرا ميزان عرضه ی كشتی 

و ورود كشتی های جديد، فراتر از نياز بازار است. 
ــته، استراتژی های الزم برای   در فصل سوم اين بس
عبور جامعه ی دريايی ايران از بحران فعلی استخراج 
ــا از يك مدل  ــت. در اينج ــده اس و اولويت بندی ش
ــا از اعمال  ــتفاده كرده ايم ت ــتند و جاافتاده اس مس
سليقه ها جلوگيری كنيم. در اين راستا از مدل "فرد.

ــته استفاده شده است. از  آر.ديويد" برای تهيه ی بس
جمله مراحلی كه در اين مدل پيش بينی شده، تدوين 
ــی )IFE( و ماتريس عوامل  ــل داخل ماتريس عوام
ــس عوامل داخلی خارجی  خارجی )EFE( و ماتري
ــنجيدن وضعيت استراتژيك جامعه ی  )IE( برای س
دريايی ايران بود. به اين ترتيب، ماتريس نقاط قوت 
و ضعف، فرصت ها و تهديدها، يعنی ماتريس سوآت 
را تهيه كرده ايم و از طريق آن، استراتژی ها استخراج 
ــتراتژی ها،  ــپس برای اولويت بندی اس ــده  اند. س ش
ــی يا همان  ــتراتژيك كم ــس برنامه ريزی اس ماتري
ــرار داده ايم و  ــتفاده ق ماتريس QSBM را مورد اس
برای اين كه خروجی اين ماتريس با واقعيت های روز 
تطبيق داده شود و برای اعمال تجربيات به خروجی 
ــه ی  ــه، كه يك جلس ــر كميت ــه ی آخ آن، در جلس
كارشناسی تخصصی بود، از نقطه نظرات كارشناسی 

دوستان هم استفاده كرديم.
 14 ،QSBM ــس ــی ماتري ــاس خروج ــر اس ما ب
استراتژی استخراج كرديم. تأمين منابع مالی مورد 
نياز برای طرح های توسعه ای صنايع دريايی، اولين 
آن ها محسوب می شود و افزايش سهم بازار ناوگان 
ــور، در  ــوع واردات و صادرات كش ــی از مجم داخل

ــوم، توسعه ی  اولويت دوم قرار دارد. در مرتبه ی س
ــقاط كشتی،  ــاخت و ورود به بازار اس تعميرات، س
ــتی های  ــانی به كش ــعه ی سوخت رس چهارم، توس
ــم، اجرايی  ــارس، پنج ــوری در منطقه خليج ف عب
ــی از صنايع دريايی و  كردن مصوبات حمايتی فعل
ــم، منطقی كردن تعرفه های بندری  در وهله ی شش
ــتراتژی ها، به همين  مورد نظر واقع شده است. اس
ــتراتژی چهاردهم،  ترتيب در گزارش آمده اند تا اس
ــك در مناطق صنعتی  ــه راه اندازی بنادر خش كه ب

كشور مربوط می شود.
رويكرد ما در تهيه ی بسته ی پيشنهادی اين بود كه 
ببينيم برای اجرای اين استراتژی ها توسط جامعه ی 
دريايی ايران، چه تمهيدات، حمايت ها و كمك هايی 
الزم است تا اين حمايت ها را در بسته ی پيشنهادی 
ارائه دهيم. فصل چهارم هم مربوط به خروجی های 
كل مطالبی است كه ما در كميته پيگيری كرده ايم 

و نتايج كار در اين قسمت نهايی شده است.

  چ�ه حمايت هايی برای تأمي�ن منابع مالی 
م�ورد ني�از طرح ه�ای توس�عه ای در صنايع 

دريايی در نظر گرفته ايد؟
كمك هايی كه در اين زمينه در نظر گرفته ايم، تأمين 
و ارائه ی تسهيالت مالی مورد نياز از طريق بانك های 
داخلی و صندوق ذخيره ی ارزی با لحاظ اولويت های 
ضمنی است؛ مثاًل برای پروژه های ساخت كشتی كه 
ــرف اتمام قرار دارند و  ــيده اند و يا در ش به اتمام رس
بانك های خارجی تأمين كننده تسهيالت مالی مورد 
نياز پروژه به تعهدات قبلی خود بر اساس قرارداد عمل 
ــتی كه قرارداد  ــاخت كش نمی كنند، يا پروژه های س
ــده ولی به دليل تغيير  ــاخت آن ها قباًل نهايی ش س
ــهيالت مالی امكان تأمين اين تسهيالت  شرايط تس
ــكالت ناشی  از بانك های خارجی را ندارند، رفع مش
ــركت های كشتيرانی داخلی  از  كمبود نقدينگی ش
ــاری الزم، پروژه های جديد  ــوط اعتب ــه ی خط و ارائ
ــا اولويت  ــت دوم ب ــتی دس ــاخت و يا خريد كش س
ــه و ميعانات  ــيميايی فل ــتی های حمل  مواد ش كش
گازی، معافيت مالياتی شركت های كشتيرانی داخلی 
ــه ی پنجم، كه با  ــت ماليات در طول برنام از پرداخ
توجه به ادامه ی شرايط نامطلوب در سال های آينده 

ضروری به نظر می رسد. 

 لطف�ًا، حمايت از خدمات را بيش�تر توضيح 
دهيد؟

ــاق  ــا اتف ــق دري ــل از طري ــه حمل ونق ــرای آن ك ب
ــود: از جمله  ــت كه خدماتی ارائه ش بيفتد، الزم اس
ــتی ها،  ــانی، تهيه ی ملزومات برای كش سوخت رس
وجود بندر و ترمينال مناسب، امكانات مناسب برای 
تخليه و بارگيری به موقع و يا حمل به محوطه. افت 

اگلر بخواهیم واقع بین باشلیم، این 
بسلته یكلی از نیازهلا و ضروریات 
جامعه ی دریایی ایران اسلت و عدم 
توجله بله آن، می توانلد منجر به 
ضررهای متعددی بشلود و توسعه ی 
دریایلی کشلور را، کله براسلاس 
چشلم انداز ایران 1404، یک الزام 
تلقی می شلود، به شلدت تحت تأثیر 

قرار بدهد.
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ــر اين خدمات هم تأثير می گذارد.  تجارت دريايی ب
ــتيرانی با  ــركت های كش به اين ترتيب كه وقتی ش
ــند،  ــكل نقدينگی روبه رو باش ــش درآمد و مش كاه
ــعی می كنند قيمت خدمات را هم پايين بياورند.  س
ــتی هايی  ــدن مقدار بار، تعداد كش به عالوه با كم ش
ــم كاهش  ــود ه ــال وارد می ش ــك ترمين ــه به ي ك
ــركت های سوخت رسان نمی توانند پول  می  يابند. ش
ــركت های ترمينال دار،  ــان را بگيرند و ش سوخت ش
عالوه بر تخفيفی كه مجبورند ارائه بدهند، نمی توانند 
طلب های خود را به موقع از شركت های كشتيرانی 
مطالبه نمايند. بنابراين، الزم است اين شركت ها از 
ــورد حمايت قرار بگيرند تا بتوانند  برخی جنبه ها م
مشكالت فعلی را كه در اثر بحران اقتصادی به وجود 
آمده اند، پشت سر بگذارند. برای مثال، شركت های 
سوخت رسان، در صورتی موفق هستند كه بتوانند از 
نظر اخذ وجوه، با مشتريان خود، يعنی شركت های 
كشتيرانی، كنار بيايند و اين به شرطی اتفاق می افتد 
ــهيالت مالی اعتبارات الزم را از بانك  كه بتوانند تس

دريافت كنند.  

 ش�ما در اين بس�ته فقط بر عب�ور از بحران 
اقتصاد جهانی تأکيد داريد، يا برای اس�تفاده 
از فرصت ه�ا و تبدي�ل تهديدها به فرصت هم 

پيشنهاداتی ارائه داده ايد؟
ــنهادی  ــته پيش ــه ما در اين بس ــث ديگری ك بح
ــه ی دريايی ايران در  ــت كه جامع آورده ايم اين اس
ــت كه  ــی برخوردار اس ــر از فرصت هاي ــال حاض ح
می تواند از آن ها برای ورود به فعاليت های جديد و 
توسعه ی فعاليت های فعلی استفاده كند و البته اين 
ــت كه دولت حمايت های الزم از اين  به شرطی اس

فعاليت ها را به عمل آورد.
ــرايط  ــوآت، فرصت هايی را كه در ش ما در آناليز س
ــرای جامعه ی  ــاد جهانی ب ــران اقتص ــی و بح كنون
ــرح كرده ايم و آن ها  ــی ايران وجود دارد، مط درياي
ــر گرفته ايم و  ــتراتژی ها در نظ ــتخراج اس را در اس
ــيدی( و الزامی كه  ــم انداز ايران )1404خورش چش
ــعه ی فراگير در همه ی بخش های مربوط  برای توس
ــورد توجه قرار  ــی وجود دارد را م ــه صنايع درياي ب
ــای كنونی و ركورد قيمت ها، انجام  داده ايم. در فض
ــان تر از زمانی است كه  ــيار آس ــعه بس فرآيند توس
ــد و قيمت ها باال  ــب و كار رقابتی باش ــای كس فض
ــايد چنين فرصتی در كشورهای ديگر، به  برود. ش

مراتب كمتر وجود داشته باشد.
ــار وارداتی  ــزان قابل توجهی ب ــال، ما مي ــرای مث ب
ــركت  ــی در حال حاضر، ش ــم ول ــی داري و صادرات
ــالمی كمتر از 30درصد  ــتيرانی جمهوری اس كش
سهم بازار را در اختيار دارد؛ يعنی70 درصد بارهای 
ما، هنوز توسط شركت های خارجی حمل می شود. 

ــيل خوبی است برای افزايش  اين 70 درصد، پتانس
سهم ما در بازار.

ــعه  ــود ذخاير نفت و گاز و توس ــت ديگر، وج فرص
ــيمی و  در بخش های نفت خام، محصوالت پتروش
ميعانات گازی كشور و منطقه است. در حال حاضر، 
صادرات ميعانات گازی LNG و LPG و محموالت 
ــيميايی كشور ما، با توجه به طرح های توسعه ای  ش
نفت و گاز، رو به افزايش است؛ ولی به جز در بخش 
نفت، هيچ ناوگان داخلی برای حمل و نقل آن ها در 
اختيار نداريم كه در شرايط كنونی و با پايين بودن 
ــناورها و وجود بازار حمل در  ــتی ها و ش قيمت كش

داخل كشور بتوانيم آن را به وجود آوريم.
يكی ديگر از فرصت ها، سوخت رسانی به كشتی های 
ــت. زيرا از يك سو، شركت ها  عبوری در منطقه اس
ــناورهايی دارند كه  ــانی، نياز به ش برای سوخت رس
ــيار پايين است و از  قيمت آن ها در حال حاضر بس
ــوخت سنگين و  ــوی ديگر، منابع اوليه، يعنی س س
ــبك، را خودمان توليد می كنيم و به عنوان يكی  س
از بزرگ ترين صادركنندگان سوخت سنگين مورد 

مصرف كشتی ها محسوب می شويم. 

 پس ديدگاه ش�ما در تدوين اين بس�ته قطعی 
نيست و به توسعه ی زيرساخت ها هم توجه داريد؟

ــيعی از  ــه گفتم ما طيف وس ــور ك ــاً. همان ط دقيق
شركت ها و فعالين دريايی كشور را در نظر گرفته ايم 
ــعی كرده ايم نگاه فراگيری داشته باشيم؛ يعنی  و س
ــتيرانی،  ــركت های حمل ونقلی و كش ــا اين كه ش ب
ــاد جهانی  ــران اقتص ــرات را از بح ــترين تأثي بيش
می پذيرند، ما بخش های ديگر را هم برای استخراج 

استراتژی های مان، مورد توجه قرار داده ايم. 

 بسياری از قوانين ما در مرحله ی اجرا دچار 
اجرای س�ليقه ای می شوند. برای پيشگيری از 
اين اتفاق، در مفاد اين بسته، چه ضمانت های 

اجرايی را در نظر گرفته ايد؟

ــت كه در  ــع يك طرح اوليه اس ــته ، در واق اين بس
ــط بايد  ــع ذی رب ــدن، مراج ــه ش ــورت پذيرفت ص
ــرای آن تصويب كنند.  ــای اجرايی الزم را ب روش ه
يعنی ضمانت اجرايی مربوط می شود به بخش هايی 
ــور كه برای اجرای استراتژی ها، تمهيداتی را  از كش
ــنهاد كرده ايم، فراهم می كنند و آن را به  كه ما پيش
قانون و روش و رويكردهای جديد تبديل می كنند، 

كه اين روش های اجرايی، نيز بايد فراگير باشند. 

 ب�ا توجه به تأثي�رات منفی بح�ران اقتصاد 
جهان�ی، فكر می کنيد اين بس�ته ت�ا چه حد 
در اولوي�ت کار ارگان های مرب�وط به آن قرار 

بگيرد؟
ــيم، اين  به نظر من، البته اگر بخواهيم واقع بين باش
ــات جامعه ی دريايی  ــته يكی از نيازها و ضروري بس
ــه آن، می تواند منجر به  ــت و عدم توجه ب ايران اس
ــود و توسعه ی دريايی كشور  ضررهای متعددی بش
ــم انداز ايران 1404، يك الزام  ــاس چش را، كه براس
تلقی می شود، به شدت تحت تأثير قرار بدهد. مفاد 
ــته بيان می دارد كه به چه ترتيبی می شود  اين بس
ــه داد و فعاليت های جامعه ی  وضعيت فعلی را ادام
دريايی ايران را در بخش های مختلف گسترده كرد. 
ــته  ــر تمهيداتی كه در اين بس ــد اگ به نظر مي رس
ــود، ما توانسته ايم  ــده به اجرا گذاشته ش عنوان ش
از فرصت به وجود آمده، استفاده كنيم و فعاليت ها 
و عملكردهای ما، با الزاماتی كه در سند چشم انداز 

كشور وجود دارد، مطابقت داشته باشند. 

 در پاي�ان، اگر صحبت خاص�ی داريد، بيا ن 
نماييد؟

ــه ی بحران  ــه در كميت ــتانی ك ــر می كنم دوس فك
ــتند، برای تهيه ی اين  اقتصادی با ما همكاری داش

بسته زحمت زيادی كشيده اند. 
ــازمان  ــت كه س ــه اين اس ــای كميت ــار اعض انتظ
بنادرودريانوردی، مفاد و موارد اين بسته را بررسی 
كند و آن را به جلو ببرد و پس از تصويب نهايی، به 
ــات ذی ربط ارائه دهد. اميدواريم پيگيری های  مقام
الزم صورت بگيرد تا شاهد اتخاذ رويكردهای عملی 
ــی و جامعه ی  ــای درياي ــت از ارگان ه ــرای حماي ب

دريايی كشور باشيم. 
ــته ای  ــه برای ارائه ی چنين بس ــی معتقدند ك بعض
ــود، شرايط  ــت. ولی پيش بينی می ش دير شده اس
ــال آينده ادامه داشته باشد  نامطلوب برای چند س
ــورد بخش های  ــرايطی در م ــن ش ــه البته چني ك
ــت. بنابراين، هنوز دير نشده و  مختلف، متفاوت اس
ــود،  اگر اين حمايت ها از جامعه ی دريايی عملی ش
ــور  ــرفت متوازن بخش دريايی كش مطمئناً در پيش

نتيجه بخش خواهند بود. 
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استراتژی توسعه
مدیریت راهبرد بنادر به مراکز لجستیک

 مهدي عبداللهي

همزم�ان با افزايش هزينه ها و تنوع خدمات لجس�تيك، ش�رکت هاي بين  الملل�ي، روش هاي تأمين مواد اوليه، تولي�د و توزيع محصوالت خود را 
تغيير داده اند. اين ش�رکت ها، به دنبال مكان مناس�بي براي بسته بندي، برچس�ب گذاري، مونتاژ و ديگر خدمات داراي ارزش افزوده براي فروش 
کاالهاي ش�ان هس�تند. در چنين ش�رايطي، موفقيت يك بندر، به توانايي جذب مراکز محلي يا جهاني ارائه خدمات با ارزش، بستگي دارد که در 
حمايت از توس�عه ی اقتصادي بنادر و پس�كرانه، نقش کليدي ايفا می کنند. ناحيه ی ESCAP، داراي توان مندي هاي جغرافيايي توس�عه ی بنادر 
هس�تند و در ايجاد مراکز لجس�تيك، نقش حياتي دارند. اما متأسفانه، تالش کافي براي توسعه ی خدمات بنادر صورت نگرفته است و هزينه هاي 
س�اخت مراکز لجس�تيك در اين ناحيه، در مقايس�ه با کشورهاي پيش�رفته کمتر است. اما در عين حال، ضعف هاي س�اختاري وجود دارد که به 
نيازهاي لجستيك خطوط کشتيراني پاسخ نمي دهد. در اين مقاله، خواهيم ديد که بنادر، مي توانند از طريق کاهش هزينه هاي عملياتي، خدمات 
داراي ارزش افزوده ی بيش�تري را ارائه نمايند و به مزيت هاي رقابتي پايدار دس�ت پيدا کنند. هدف اصلي اين مقاله، ارائه ی استراتژي ها و خطوط 

راهنما، براي تبديل شدن بنادر به مراکز لجستيك و مديريت آن ها، با توجه به تجارب کشورهاي پيشرفته است.

مقاله
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تغييرات محيط تجارت جهاني
توسعه ی بنادر و مزيت هاي رقابتي

در جدول 1، مراحل تكامل و ويژگي هاي نسل هاي اول تا سوم بنادر، به منظور 
ــير تكاملي و روند تغييرات تدريجي در ساختار و ماهيت وظايف  ــنايي با س آش
ــعه و موفقيت تجاري بنادر، مي تواند ناشي  ــده است. امروزه، توس بنادر، ارائه ش
ــا ارائه ی خدمات داراي  ــره وري در خدمات بارگيري و تخليه و ي ــای به از ارتق
ارزش افزوده و يا هر دو باشد. ارائه ی خدمات داراي ارزش افزوده، به دليل نياز 
مشتريان به اين خدمات، روشي مؤثر براي ايجاد مزيت رقابتي پايدار محسوب 

می شود.
ــكل 1، ماتريس تعاملي دو نوع مزيت رقابتي بنادر نشان داده شده است.  در ش
ــمت چپ ماتريس قرار مي گيرند و تنها راه  ــنتي، در گوشه ی پايين س بنادر س
توسعه براي اين بنادر، حركت به طرف راست ماتريس )ارتقای بهره وري ارائه ی 

ــات يكپارچه، با ارزش  ــمت باال )ارائه ی خدم ــات بندري( يا حركت به س خدم
ــت كه در آينده، بنادري كه در گوشه ی سمت راست  ــت. بديهي اس افزوده( اس
ــد، در اكثريت خواهند بود. در بين اين دو گروه، بنادر  ــاالي ماتريس قرار دارن ب

حاشيه اي قرار می گيرند كه در مسير توسعه قرار دارند.

اثرات اقتصادي کارآيي سيستم لجستيك
ــازي  ــراي مديريت و بهينه س ــته ب ــتيك، فرايندي به هم پيوس ــتم لجس سيس
فعاليت ها، به منظور اطمينان از حمل ونقل مناسب و سريع كاالها از يك نقطه 
ــتم لجستيك، باعث كاهش هزينه هاي  ــت. كارآمدي سيس به نقطه اي ديگر اس
ــب مزيت قيمت رقابتي، توسط صنايع مرتبط  ــتيك و در نتيجه كس كلي لجس
ــرفته، هزينه ی لجستيك، حدود 10 درصد  ــود. در كشورهاي پيش با آن می ش
GDP است و براي كشورهاي كمتر توسعه  يافته، اين رقم، بيشتر از 30 درصد 
ــنگاپور، اين رقم حدود 7 درصد GDP است و اشتغال  ــود. در س برآورد می ش

5/1 درصد نيروي كار در اين بخش را به دنبال داشته است. 
ــتيك، نسبت  ــده در اروپا، ميانگين هزينه هاي لجس بر طبق مطالعات انجام ش
ــاالنه در صنايع غذايي: 30 درصد، در صنايع فلزي: 27  به كل گردش مالي س
ــازي: 15 درصد  ــيميايي: 23 درصد و در بخش اتومبيل س درصد، در صنايع ش
است. متأسفانه اطالعات مشابهي در اين زمينه، در آسيا و همچنين ايران، وجود 
ندارد. همان گونه كه در شكل ديده مي شود، با افزايش سطح خدمات لجستيك 
از S1 به S2، هزينه هاي لجستيك ازC 1 بهC 2 افزايش خواهد يافت. با توجه 
به شكل بعد )شكل 3(، با بهبود كارآيي و ارتقای بهره وري سيستم لجستيك و 
انتقال از نمودارA  به نمودارB ، سطح باالتري از خدمات با مقدار هزينه ی ثابت 
و يا سطح ثابت خدمات با هزينه ی كمتر، قابل دست يابي خواهد بود. در حالت 
ــتم لجستيك با كاهش هزينه هاي لجستيك و نيز دست يابي  كلي، بهبود سيس
ــي خدمات- هزينه به  ــا هزينه ی كمتر )انتقال منحن ــطح خدمات بهتر ب به س

سمت منحني B(، امكان پذير خواهد بود.

وظايف مراکز لجستيك
اين مراكز، عالوه بر فعاليت هاي سنتي، خدمات لجستيك، داراي ارزش افزوده 
ــب گذاري، مونتاژ، توليد محصول نيمه  ساخته و سفارشي سازي را  مانند: برچس
ــتيك و صنعتي را به خوبي  ــز، فعاليت هاي لجس ــز ارائه مي دهند. اين مراك ني
ــتريان محلي در كشورهاي مختلف را برآورده  تركيب می كنند، تا نيازهاي مش

سازند. شكل 4، مراحل توسعه ی مراكز لجستيك بنادر را نشان مي دهد.
ــخصي قرار مي گيرند،  ــتيك در كنار همديگر و در مكان مش وقتي مراكز لجس
ــد. بنابراين، پارك توزيع،  ــع )DISTRIPARK( مي گوين به آنها پارك توزي
ــتيكي با ارزش افزوده و بسيار پيشرفته در مقياس بزرگ و با  يك مجتمع لجس
ــت كه به طور مستقيم،  امكانات فراوان براي عمليات توزيع، در مكان واحد اس
ــراي ترانزيت كاالها  ــتم هاي حمل ونقل زميني ب ــه ترمينال كانتينري و سيس ب
ــده است. بنادر  ــتفاده از آخرين تكنولوژي اطالعات و مخابرات متصل ش با اس
ــكي و برخورداري  ــتم هاي حمل ونقل خش ــري، به دليل ارتباط با سيس كانتين
ــوالً در اولويت انتخاب براي ايجاد  ــب و نيروي كار ماهر، معم ــات مناس از امكان

پارك هاي توزيع هستند.

عوامل مؤثر در انتخاب مكان مراکز لجستيك
ــنتي انتخاب مكان هاي تجاري، بر عوامل هزينه اي مانند صرفه ی  معيارهاي س
اقتصادي و هزينه ی حمل ونقل تأكيد داشتند. امروزه، مهارت هاي منابع انساني 
ــته پيدا كرده اند.  ــبت به گذش ــتري نس و متغيرهاي غيراقتصادي، اهميت بيش

تحقيقات اخير اسكاپ )ESCAP(، اين عوامل را شناسايي كرده است:
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بنادر نسل سومبنادر نسل دومبنادر نسل اول

بعد از 1980بعد از 1960قبل از 1960دوره زماني

كاالهاي فله و كانتينريكاالهاي سنتي و فلهكاالهاي سنتيکاالهاي اصلي

نقطه ی اتصال دريا و سيستم حمل ونقل استراتژي توسعه ی بندر
مراكز لجستيك و زنجيره ی ارتباط تجارت جهانيتوسعه ی مراكز توليد و حمل ونقلزميني

دامنه ی نسل اول+ توزيع بار، صنايع مرتبط جابه جايي بار، انبارش، ناوبريدامنه ی فعاليت
با كشتي، توسعه ی نواحي بندري

دامنه ی نسل اول+ نسل دوم+ اطالعات بار، 
توزيع بار، فعاليت لجستيك، شكل دهي 

ترمينال ها و مراكز توزيع

شكل گيري ساختار و 
مشخصات

فعاليت انفرادي در بندر، ارتباط رسمي 
بندر و مشتريان

ارتباط نزديك تر بندر و مشتريان، 
ضرورت همگرايي بين فعاليت هاي بندر، 
عدم همكاري مثبت بين بندر و جوامع 

خودگردان

تشكيل سيستم همكاري بندري، تمركز 
حلقه هاي تجارت و حمل ونقل در بندر، ارتباط 

بين بندر و جوامع خودگردان، توسعه ی 
ساختار بندر

عرضه ی انحصاري خدمات ساده، توزيع ماهيت بهره وري
بار، ارزش افزوده ی كم

پردازش كاال، خدمات پيچيده، افزايش 
ارزش افزوده، توزيع بار

جريان كاال و اطالعات، توزيع كاال و اطالعات، 
تركيب خدمات متنوع و توزيع، ارزش افزوده

تكنولوژي و دانش فني سرمايهنيروي كار، سرمايهعوامل کليدي

جدول 1- تكامل ساختار و وظايف نسل هاي اول تا سوم بنادر

- عالقه مندي اجتماعي به توسعه در مكان هدف. 
- وجود مزيت قيمت رقابتي.

- محيط فيزيكي مناسب.
- دارا بودن زمينه ی توليد صنعتي با تكنولوژي پيشرفته.

- امكان سرمايه گذاري خارجي.
- زيرساخت و امكانات و تجهيزات مناسب ترمينال ها. 

- امكان اجراي برنامه هاي توسعه ی منابع انساني.
- وجود مراكز تحقيق و توسعه. 

ــتيك در  ــاي كليدي انتخاب مراكز لجس ــده، معياره ــا توجه به عوامل ياد ش ب
ــاخت هاي بندر، قيمت زمين، ميزان مهارت  زمان طرح ريزي، عبارتند از: زيرس
ــتمزدها، تكنولوژي اطالعات موجود، وضعيت شهرهاي  ــطح دس نيروي كار، س

اطراف و...

تأسيس مناطق آزاد تجاري براي تقويت مراکز لجستيك بنادر
ــق آزاد تجاري، اغلب به عنوان مناطقي در نزديكي بنادر، كه كاالها براي  مناط
ــي و ماليات در آن جا  ــت عوارض گمرك ــي مي توانند بدون پرداخ ــان طوالن زم
ــوند، شناخته مي شوند. ضمن اين كه توليدكننده مي تواند، انبارش،  نگهداري ش
ــته بندي، مونتاژ، توزيع، مرتب كردن، درجه بندي،  فروش، نمايش، تفكيك، بس
ــب گذاري و توليد را در اين مناطق انجام دهد. مهم ترين مزاياي مناطق  برچس

آزاد تجاري، عبارتند از: 
- اشتغال مستقيم و غيرمستقيم.

- ورود ارز به داخل كشور )ناشي از ارزش افزوده صادر شده از طريق كاالها(.
- افزايش توان صادرات.

- افزايش بهره مندي از منابع، خدمات و سرمايه هاي داخلي براي صادرات.
- انتقال تكنولوژي.

- افزايش سرمايه گذاري خارجي.
- توسعه ی مهارت هاي نيروي كار بومي.

- انتقال دانش مديريت.

- توسعه ی فرصت هاي بازاريابي/ فروش براي مناطق آزاد و محصوالت داخلي.
- افزايش ترانزيت كاال.

- افزايش فعاليت بانك داري.
ــده در كشور  ــيس اين مناطق، بين50-80 درصد ارزش افزوده ايجاد ش با تأس
ــان،  ــره ی جنوبي، براي منطقه ی آزاد بندر پوس ــان، باقي خواهد ماند. ك ميزب
پيش بيني 1/3 ميليارد دالر درآمد ارزش افزوده، همراه با ايجاد بيش از 15000 
ــغل جديد، تا سال 2011 ميالدي را كرده است. در جدول شماره  ی2، انواع  ش
مختلف مناطق آزاد معرفي شده است. در حال حاضر، بيش از 1500 منطقه ی 
ــي قدرت هاي اقتصادي ناحيه ی  ــر دنيا وجود دارند. برخ آزاد تجاري در سراس
ــق آزاد تجاري خود  ــنگاپور، هنگ كنگ و تايوان، مناط ــكاپ مانند ژاپن، س اس
ــتيك را در درون اين مناطق، به  ــد و مراكز لجس ــيس نموده ان را در بنادر تأس
ــتيك بنادر ايجاد  منظور ايجاد خدمات ارزش افزوده و تقويت فعاليت هاي لجس

كرده اند. 

مشكالت توسعه ی مراکز لجستيك در بنادر
محدوديت زيرساخت ها

ــيا انجام  ــا، 60 درصد حجم كل مبادالت كانتينري دنيا، در آس ــق برآورده طب
مي شود. از سوي ديگر، با رشد اقتصادي آسيا و به موازات آن، افزايش ترافيك 
بنادر اين ناحيه، تقاضاي تخليه و بارگيري به شدت بيشتر شده است و نياز به 
توسعه ی پايدار زيرساخت  ها، احساس مي شود. با ادامه ی روند كنوني، پيش بيني 
  TEUــود كه حجم مبادالت كانتينري منطقه ی اسكاپ، از 155 ميليون مي ش
ــال 2006، به 216 ميليون TEU در سال 2011 ميالدی رسانده شود.  در س
براي پاسخ به اين حجم مبادالت كانتينري در سال 2015 ميالدی، نياز به 569 
ــكله جديد با حدود 36 ميليارد دالر، سرمايه گذاري خواهد بود. البته ميزان  اس
سرمايه گذاري براي توسعه ی مراكز لجستيك را نيز بايد در نظر گرفت. با توجه 
ــرمايه گذاري مالي در اين ناحيه، كمبود زيرساخت ها،  به محدوديت منابع و س

عمده ترين مشكل بنادر آسيايي در آينده ی نزديك خواهد بود. 
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منطقه ی آزاد تجاريمنطقه ی آزاد صنعتيمنطقه ی ويژه اقتصاديبندر آزاد

شامل همه ی محدوده هاي شهر، شامل همه ی محدوده شهرمشخصات ظاهري
انبارهاي عظيم نزديك بنادر پارك صنعتيناحيه، استان

يا فرودگاه

تسهيل تجارت و وارداتتوسعه ی صادرات صنعتيسرمايه گذاري بخش خصوصيتوسعه ی مراكز تجارياهداف اقتصادي

تجهيزات سرمايه اي، گزينشيتمام كاالهاي تجاري، صنعتي، مصرفيکاالهاي معاف از ماليات
توليدي

تمام كاالهاي انبارشده، 
صادرات مجدد و واردات

تمام زمينه هاي صنعت و تجارت، خدمات، صنعت، بانكداري و...ساير فعاليت ها
انبارداري، بسته بندي، توزيعصنايع توليدي سبكخدمات

سهولت تأسيس كسب و كار، حداقل مشوق ها 
ماليات و محدوديت هاي قانوني

ماليات تخفيفي، آزادسازي 
طبقه بندي مشاغل، كاهش 

كنترل مبادالت خارجي

تخفيف و تسهيل ماليات 
بر سود، معافيت كنترل 

مبادالت خارجي
معافيت از تشريفات وارداتي

داخل منطقه ی نامحدود، خارج منطقه با فروش داخلي
با پرداخت عوارض كامل، بخش كمي از توليدمحدوديت شديدپرداخت عوارض كامل

بدون محدوديت

------مشوق هاي اضافي و رويه هاي اجرايي آسانساير ويژگي ها

جبل علي تايوان، مالزيچين، ايرانهنگ كنگ، سنگاپور، ماكائومثال

جدول 2- انواع مختلف مناطق آزاد تجاري

فقدان شرکت هاي تخصصي خدمات لجستيك
ــدي در كارآيي و  ــتيك، نقش كلي ــات لجس ــده ی خدم ــركت هاي ارائه دهن ش
ــي عملكرد مراكز لجستيك بنادر دارند. ولي در ناحيه ی اسكاپ، ضعف  اثربخش
ــعه ی خدمات داراي  ــتيك، تأثير منفي در توس ارائه ی خدمات تخصصي لجس
ــعه، بايد تالش خود  ــورهاي در حال توس ارزش افزوده دارد. بنابراين، بنادر كش
ــه در بخش خدمات  ــه ويژه آن هايي ك ــتيك، ب ــركت هاي لجس را بر تقويت ش
ــر نيز، در مديريت  ــز كنند. پرورش نيروي كار ماه ــتيك فعال اند، متمرك لجس
ــتيك بنادر ضروري است. بسياري از شركت هاي لجستيك، توانايي  مراكز لجس
نيروي كار بومي منطقه ی اسكاپ را ضعيف ارزيابي كرده اند و اين، در حالي ست 
ــطح بين المللي، به توانايي هاي نيروي كار و  ــتيك در س كه ارتقای فرايند لجس

به ويژهIT  بستگي دارد. 

گراني قيمت زمين، براي توسعه ی مراکز لجستيك
ــنگاپور و كره ی جنوبي، به  ــكاپ، مانند ژاپن، س ــورهاي ناحيه ی اس برخي كش
ــعه ی  ــكالت زيادي براي توس ــت باالي خريد يا اجاره ی زمين، مش دليل قيم
ــوع و به دليل ضرورت، برخي  ــتيك بنادر دارند. علي رغم اين موض مراكز لجس
ــورها اقدام به توسعه ی مناطق وسيعي از زمين هاي پسكرانه ی بنادر، براي  كش
ــتيك كرده اند؛ اما با اين وجود، هزينه ی توسعه در اين ناحيه، هنوز  مراكز لجس

بسيار باال است. 

ناکارآمدي رويه هاي اداري
ــي دولت هاي منطقه ی اسكاپ،  پيچيدگي رويه هاي اداري و وضعيت بوروكراس
محدوديت ديگري در راه توسعه مراكز لجستيك محسوب می شود. اغلب ديده 
ــده است كه دولت هاي منطقه ی اسكاپ، در قياس با كشورهاي توسعه يافته،  ش
ــركت هاي  ــورت ادامه ی اين وضعيت، ش ــتري دارند و در ص ــي بيش بوروكراس

خارجي، تمايل كمي براي سرمايه گذاري در اين ناحيه خواهند داشت.
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سطح پايين ارائه ی خدمات در بنادر
ــورهاي اسكاپ، در  ــاخت ها، سطح خدمات بنادر كش ــكالت زيرس عالوه بر مش
مقايسه با بنادر پيشرفته  ی دنيا، بسيار پايين تر است و به همين دليل، بسياري 
ــادالت كاال، ضعف  ــگام افزايش حجم مب ــه ی خدمات، به هن ــادر، در ارائ از بن
ساختاري دارند. اين ضعف، باعث كاهش توان رقابتي آن ها می شود و مانعي در 

برابر ايجاد مراكز لجستيك خواهد بود. 

 راهبردهاي توسعه و ارتقای مراکز لجستيك بنادر
ــي و  ــده در بخش هاي قبل، خط مش ــرح ش ــوارد و مباحث ط ــه م ــا توجه ب ب
ــه ی تطبيقي بنادر  ــده و مقايس ــاي زير كه حاصل مطالعات انجام ش راهبرده

معافيت هاي مالياتي و ساير مشوق هاکشور

15 درصد معافيت مالياتي براي اشخاص حقوقي و براي شركت هاي با سابقه ی بيش از 10 سال، مدت معيني معافيت كامل مالياتي وجود دارد و پس چين
از انقضاي مدت معين، 50 درصد معافيت مالياتي. 

16 درصد معافيت مالياتي، براي اشخاص حقوقي و 15 درصد معافيت براي سرمايه.هنگ كنگ 

در ناحيه ی صادراتي، معافيت كامل مالياتي و در ناحيه ی علمي- صنعتي، 4 سال معافيت كامل ماليات اشخاص حقوقي، به ويژه در زمان توسعه ی تايوان
تجهيزات. 

در صورت اشتغال بيش از 20 نفر، براي 5 سال معافيت كامل ماليات بر سرمايه هاي ثابت و 35 درصد معافيت مالياتي اشخاص حقوقي.ژاپن

10 درصد معافيت مالياتي براي اشخاص حقوقي به عالوه ی دامنه ی وسيعي از ساير مشوق ها. سنگاپور

مناطق ويژه ی اقتصادي بندري معافيت مالياتي ندارند!ايران

ــعه يافته و شرايط موجود بنادر ناحيه ی اسكاپ است، به عنوان  كشورهاي توس
نتيجه ی مطالعات و پيشنهادات كاربردي، براي استفاده مسؤولين و برنامه ريزان 
توسعه  ی اقتصادي و صنعتي كشور و نيز متوليان توسعه ی بنادر و مناطق آزاد، 

ارائه می شود:

1- برنامه ريزي و توسعه ی سيستماتيك مراکز لجستيك
ــتماتيك براي برنامه ريزي و توسعه ی بنادر و  هدف: به كارگيري رويكرد سيس

مراكز لجستيك و شهرهاي مرتبط
ــكرانه ی بنادر براي  ــص زمين هاي پس ــگيري از تخصي اس�تراتژي اول: پيش

توسعه ی بدون برنامه و يا بدون توجه به فعاليت هاي مرتبط با بنادر.

جدول 3- مقايسه ی سياست هاي مالياتي تشويقي براي سرمايه گذاران بخش خصوصي، در مراكز لجستيك بنادر
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يكي از مهم ترين داليل فقدان مراكز لجستيك مؤثر در بنادر كشورهاي آسيايي، 
ــكرانه ی بنادر براي ايجاد  ــب دولت ها از اهميت زمين هاي پس عدم درك مناس
ــتيك است. جلوگيري از توسعه ی جزيره اي و بدون در نظر گرفتن  مراكز لجس
فعاليت هاي بندر، بايد يكي از اولويت هاي عملی مسؤوالن و برنامه ريزان باشد.

ــعه ی شهرها و مراكز  ــازي معيارها و اهداف توس اس�تراتژي دوم: يكپارچه س
لجستيك، به ويژه از طريق ارتقای هماهنگي ميان برنامه ريزي شهري و بندري 

)طرح جامع(
ــت محيطي مانند:  ــد اثرات جانبي زيس ــتيك، مي توان ــاي مراكز لجس فعاليت ه
ــاي اجتماعي  ــد كه هزينه ه ــته باش ــي آب، گردو غبار، ترافيك و... داش آلودگ
سنگيني را به شهرها تحميل خواهد كرد. به همين ترتيب، تعامل بين برنامه ی 
ــتيك و طرح هاي جامع توسعه ی شهري، راهبرد اساسي  ــعه ی مراكز لجس توس

توسعه ی پايدار شهر و بندر است.
استراتژي سوم: مشاركت و سرمايه گذاري در زمينه ی برنامه ريزي و توسعه ی 

مراكز لجستيك، به منظور پاسخ گويي به نيازهاي آينده
ــعه ی مراكز لجستيك بنادر. بايد تمام طرف هاي ذي نفع  در برنامه ريزي و توس
ــؤولين بندر، خطوط كشتيراني، شركت هاي  )دولت مركزي، دولت محلي، مس
ــاركت داشته باشند و  ــطوح تصميم گيري، مش ــتيك و غيره(، در تمام س لجس
ــت.  ــعه ی پايدار، ضروري  اس ــذا، هماهنگي و تعامل ميان آنها در جهت توس ل
ــاركت عمومي و جمع آوري و  ــازمان دهي مش ــن چارچوب قانوني براي س تدوي

مستندسازي نظرات، از اقدامات اوليه ی در اين زمينه به شمار می آيد. 

2- طرح  ريزي و سازمان دهي مكانيزم هاي تشويقي
ــركت هاي خارجي لجستيك، از طريق ارائه ی مشوق هاي الزم،  هدف: جذب ش

مانند معافيت هاي مالياتي در جهت تأمين مراكز لجستيك بنادر.
استراتژي اول: فراهم كردن مشوق هاي انگيزشي، مانند: وام كم بهره، تخفيف 
ماليات، ضمانت وام، بيمه ی موجودي و تضمين خدمات توسط مراجع دولتي و 

بندري، در جهت جذب و حمايت از سرمايه گذاري بخش خصوصي.
ــت هاي  ــه و درك ضرورت برنامه ريزي جامع و به كارگيري سياس براي مقايس
ــماره ی 3،  ــتيك، در جدول ش ــز لجس ــادر و مراك ــعه ی بن ــويقي در توس تش
ــور مختلف آسيايي، براي سرمايه گذاران در  سياست هاي تشويقي در چند كش
مراكز لجستيك نشان داده شده است. همان گونه كه مشاهده مي شود متأسفانه 
ــياري از كشورهاي ديگر، سياست هاي تشويقي براي  در كشور ما، برخالف بس
ــاركت بخش خصوصي در مناطق ويژه اقتصادي- بندري،  سرمايه گذاري و مش
ــت و بنابراين به منظور تبديل بنادر به مراكز لجستيك، نياز  ــده اس تدوين نش
ــپس  ــط متخصصان امر و س ــي و راهبردهاي اصولي، توس ــه تدوين خط  مش ب
ــت ها، با توجه به جميع شرايط و مقررات موجود و  ــاس سياس برنامه ريزي براس

نيز هماهنگي ميان دستگاه هاي ذي ربط، احساس می شود. 

3- توسعه ی مناطق آزاد تجاري
ــتاي برنامه ی جامع بندر، كه موجب  ه�دف: ايجاد مناطق آزاد تجاري در راس
ــركت هاي بين المللي  ــط ش افزايش تردد و ارائه ی خدمات با ارزش افزوده توس
ــه دنبال خواهد  ــتغال و درآمد را ب ــود و افزايش اش ــتيك می ش خدمات لجس

داشت.
استراتژي اول: در جهت افزايش اثربخشي تأسيس مناطق آزاد تجاري، بنادر 
ــت و  ــط، بايد هزينه هاي نامتعارف مالياتي و قوانين دس ــع دولتي مرتب و مراج

پاگير تجارت را تعديل كنند.
ــت هاي كالن توسعه ی اقتصادي  ــي از سياس مناطق آزاد تجاري به عنوان بخش
ــوند و در عين حال، هيچ الگوي واحدي براي ايجاد و توسعه ی  محسوب می ش

ــرايط متفاوتي  ــوري، ش مناطق آزاد تجاري در جهان وجود ندارد و در هر كش
ــهيل قوانين تجارت، موضوعي  ــد بود. البته، كاهش هزينه ها و تس حاكم خواه
پيچيده است كه نياز به بررسي و بازنگري كارشناسانه جامع رويه هاي سازماني 

و قانوني دارد كه در كوتاه مدت، امكان پذير نمي باشد.

4- سرمايه گذاري در توسعه ی زيرساخت ها
ــرمايه گذاري هاي محدود و حداكثرسازی  ــب بهترين بازدهي از س هدف: كس

اثربخشي فعاليت هاي ذي نفعان.
ــاخت ها، شامل تجهيزات  ــرمايه گذاري در توسعه ی زيرس اس�تراتژي اول: س
ــد ناشي از  ــتيك مرتبط، به منظور رفع نيازهاي رو به رش بندري و مراكز لجس

فعاليت هاي لجستيك.
ــعه، دولت هاي مركزي و محلي، سرمايه و  ــورهاي در حال توس در برخي از كش
توان الزم براي توسعه و خريد تجهيزات بنادر را ندارند و در نتيجه، ايجاد مراكز 
لجستيك در اين گونه بنادر، از اولويت چنداني برخوردار نيست. براي استفاده ی 
ــده و با توجه به اين نكته كه سرمايه هاي  ــرمايه گذاري هاي انجام ش بهينه از س
ــرمايه گذاري هاي  ــاخت ها را دارند و س بخش عمومي تنها قابليت تأمين زيرس
بخش خصوصي است كه در اغلب موارد، تجهيزات و امكانات را فراهم مي آورد، 
ــن قوانين و مقررات، به  ــت. تدوي ارتقای بهره وري، اهميت ويژه اي خواهد داش
ــت و از انحصار ناعادالنه و رانت،  منظور حمايت از بخش خصوصي، ضروري اس

جلوگيري خواهد كرد.
ــود و ارتقای بهره وري  ــرداري بهينه از تجهيزات موج اس�تراتژي دوم: بهره ب
سرمايه و اتخاذ رويكردهاي نوآورانه ی سرمايه گذاري، در زيرساخت هاي مراكز 

لجستيك.
در جهت استفاده ی بهينه از سرمايه گذاري هاي انجام شده در لجستيك بنادر، 
ــب براي استفاده از ظرفيت  ــرمايه گذاري مناس ابتدا بايد برنامه ريزي دقيق و س
مازاد )ارتقاء بهره وري سرمايه( و حذف عملياتي كه بهره وري پايين دارند، انجام 
ــاركت بخش خصوصي  گيرد. همچنين براي رفع كمبود تجهيزات، تقويت مش
در توسعه ی مراكز لجستيك، اجتناب ناپذير است. در مرحله ی اول، برنامه ريزي 
ــد تجهيزات  ــازاد در هنگام خري ــري از ايجاد ظرفيت م ــراي جلوگي ــح ب صحي
ــات غيربهره ور ضروری به  ــرمايه گذاري اوليه و همچنين حذف عملي الزم و س
ــي آسان بنادر و مراكز  ــوي ديگر، به دليل ضرورت دسترس ــد. از س نظر می رس
لجستيك به راه هاي حمل ونقل زميني در پسكرانه، مشاركت دولت در زمينه ی 

ساخت پسكرانه، جاده، راه آهن و تأمين انرژي، الزم خواهد بود. 

5- توسعه ی شرکت هاي حرفه اي ارائه دهنده ی خدمات لجستيك
ــركت هاي لجستيك و پرورش نيروي كار ماهر  هدف: بهبود كيفيت خدمات ش

و متخصص لجستيك.
ــت متخصصين  ــه منظور تربي ــي ب ــن برنامه ی آموزش اس�تراتژي اول: تدوي
ــروي كار ماهر  ــان خارجي و ني ــايSCM  و IT و زب ــتيك، با مهارت ه لجس

آموزش ديده.
بنادر منطقه ی اسكاپ، تنها در صورتي قابليت تبديل شدن به مراكز لجستيك 
ــب در زمينه ی آموزش متخصصان  ــت كه تخصيص منابع مناس را خواهند داش
ــتيك و نيروي كار ماهر را انجام دهند. اين برنامه هاي آموزشي،  حرفه اي لجس
بايد مهارت هاي IT و مديريت زنجيره ی تأمين را، در كنار مديريت انبارداري، 
ــد، بودجه بندي و  ــتريان،  حمل ونقل، خري ــات مش ــت موجودي، خدم مديري
ــاز به كاركنان ماهر، به دليل كمبود نيروي  ــابداري، در افراد ايجاد كند. ني حس
ــت و سيستم هاي  ــدت ضروري اس ــتيك، به ش كار متخصص در خدمات لجس
ــورهاي اين  ــگاه ها- دوره ی كوتاه و ميان مدت( موجود در كش ــي )دانش آموزش
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ــخ گويي و رفع  ــتيك با توانايي پاس ناحيه، بايد توانايي تربيت متخصصين لجس
ــطوح مختلف را ايجاد  ــتيك در س نيازمندي هاي تخصصي عمليات مراكز لجس

كنند و توسعه دهند.

6- توسعه ی تكنولوژي اطالعات
هدف: استفاده ی بهينه ازIT  در جهت بهره مندي از منافع تجارت الكترونيك 

و بهبود كارآيي زنجيره ی لجستيك.
ــتاندارد، متوازن و هماهنگ به طور  اس�تراتژي اول: سيستم هاي اطالعات اس
ــاي گمركي و اداري بنادر، بايد به كار  ــه اي، براي بهبود كارآيي فعاليت ه مرحل

برده شوند.
در بسياري از بنادر كشورهاي در حال توسعه، سيستم هاي اطالعاتي موجود، به 
صورت جداگانه و جزيره اي توسعه  يافته اند و بنابراين، نقص توازن و هماهنگي و 
استانداردسازي بين سيستم هاي مختلف وجود دارد. بنابراين، چالش اساسي در 
توسعه ی سيستم  اطالعات لجستيك بنادر در آينده، هماهنگي و استانداردسازي 
ــتم هاي مختلف، بدون ايجاد اختالل در سيستم هاي موجود مي باشد. در  سيس
ــتم هاي مختلف، به سيستم هاي يكپارچه ی  ــرفته، سيس ــياري از بنادر پيش بس
ــتم هاي اطالعاتي مرتبط  ــاير سيس ــتيك ارتقاء يافته اند و با س ــات لجس اطالع
ــتم INITIS در بندر روتردام، DAKOSYدر بندر هامبورگ،  شده اند. سيس
ــرفته ترين  ــتند. پيش ــدر آنتورپ، مثال هايي از اين قبيل هس SEAGH در بن
ــنگاپور  ــال 1984ميالدی، در بندر س ــتم، با عنوان PORTNET از س سيس
استقرار يافته و با شبكه ی ملي تجارت الكترونيك سنگاپور يكپارچه سازي شده 
ــت. اين سيستم بسياري از خدمات داراي ارزش افزوده، مانند: رزرو آنالين،  اس
تكميل فرم هاي درخواست خدمات بندري به صورت الكترونيكي، صورت حساب 

الكترونيكي، اظهارنامه هاي گمركي و ارتباط با مراجع دولتي را ارائه مي كند.

7- مسايل قانوني و حاکميتي
هدف: توسعه ی چارچوب قانوني براي ايجاد مراكز لجستيك در بنادر.

ــازماني، قبل از تأسيس مراكز لجستيك  ــايل قانوني و س اس�تراتژي اول: مس
بايد شناسايي شده و قوانين جديد مرتبط با لجستيك و استراتژي هاي ملي به 
منظور تبديل و ارتقای بنادر، به سطح بعدي توسعه ی لجستيك تدوين شوند.

ــعه ی بنادر و مراكز  ــت هاي بلندمدت و ميان مدت توس تدوين برنامه ها و سياس
ــپس وضع قوانين  ــم انداز ايران 1404 و س ــتيك در راستاي اهداف چش لجس
ــرمايه و سرمايه گذاري بخش خصوصي و تسهيل مقررات  حمايتي از امنيت س
ــي اداري با بهره وري پايين، از جمله  ــت و پاگير موجود و اصالح بوروكراس دس
ــتند كه در راستاي توسعه ی نرم افزاري و سخت افزاري زمينه هاي  اقداماتي هس
ــور و سيستم لجستيك  ــعه ی اقتصادي كش ايجاد ثبات و امنيت در جهت توس
ــل سوم، مؤثر خواهند بود. استفاده از تجارب كشورهايي مانند مالزي،  بنادر نس
سنگاپور و نيز كره ی جنوبي، مي تواند در انتخاب روش درست، كمك های قابل 

توجه ايی عرضه كنند.
اس�تراتژي دوم: محرك هاي كليدي در تبديل بنادر به مراكز لجستيك، بايد 

ايجاد و تقويت شوند تا اثربخشي و كارآيي فرايند، بيشتر تحقق پذيرد.
فرايند تبديل بنادر نسل دوم به مراكز لجستيك مانند هر تحول ديگري نياز به 
ــاخت هاي سخت افزاري و  موتور محركه دارد و بنابراين، در كنار توجه به زيرس
نرم افزاري مورد نياز، بايد به نيروي محركه و كنترل و هدايت و نظارت عملكرد 
ــه در اين بين، ايجاد يك  ــه كافي به عمل آورد. اصلي ترين وظيف ــز، توج آن ني
ــت كه كمك مؤثري در اجراي اثربخش  نهاد متولي برنامه ريزي و هماهنگي اس

و كارآمد اين فرايند، خواهد بود. 

شكل 1- ماتريس مزيت هاي رقابتي بنادر

شكل 2- نمودار خدمات بر حسب هزينه سيستم لجستيك

B به نمودار A شكل 3- بهبود سيستم لجستيك با انتقال از نمودار

شكل 4- مراحل توسعه ی مراكز لجستيك بنادر
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کارآمدی اپراتور خصوصی
نقش خصوصی سازی در افزایش عملیات کانتینری بنادر منطقه

 امير سعيد نورامين، منصور كيانی مقدم

مقاله

خصوصی س�ازی يكی از موضوعات مهم در مباحث اقتصادی بس�ياری از کش�ورهای جهان اس�ت که عالقه مند به بقا و حضور مؤثر در صحنه ي 
اقتصاد بين المللي هس�تند. خصوصی سازی، به رقابت بيشتر، افزايش حجم سرمايه گذاری و ايجاد موقعيت های مناسب تر در بازارهای بين المللی 
منج�ر می ش�ود، همچنين ب�ر بودجه و ذخاير ملي دولت ها تأثير مثبت مي گذارد و ش�كوفايی اقتصادی را در جنبه ه�اي مختلف به دنبال خواهد 
داشت. با توجه به آن که کشور ايران نيز مايل به بقا و شكوفايي اقتصادي در عرصه ي منطقه اي و جهاني است بايد با مطالعه ي همه جانبه، موضوع 
خصوصي س�ازي را در سازمان ها و نهادهايی که قابليت خصوصی شدن دارند، پياده س�ازی کرد. مطابق قاعده ای موسوم به "قانون پارکينسون"، 
س�ازمان هايی که به حال خود رها می ش�وند، به مرور بزرگ تر و پيچيده تر می ش�وند که با اس�تفاده از عواملي مانند خصوصی سازی و مشارکت، 

می توان از گسترش بي رويه ي آن ها جلوگيری کرد.
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ــازمان های دريانوردی و بنادر، به عنوان شاهراه های ترانزيت كشور محسوب  س
ــاختاري در  ــتراتژی آن ها، بايد همگام با تحوالت س ــوند كه در تدوين اس مي ش
ــم گير بنادر موفق  ــد چش ــا ي جهانی حركت كرد. برخی از عوامل رش عرصه ه

جهان را می توان به صورت زير فهرست كرد:
• جذب پورت اپراتورهای برتر دنيا و ايجاد ترمينال های جديد.

• موفقيت در جذب ترانشيب جديد.
• جذب خطوط كشتيرانی بزرگ دنيا. 

ــازی خود را با  ــال 1374، برنامه خصوصی س ــازمان بنادرودريانوردی در س س
ــال 1376، عمليات  ــری آغاز كرد. از س ــای تخليه و بارگي ــذاری فعاليت ه واگ
ــازمان و در سال 1377، فعاليت هاي انبارداری آن، به  تعمير و نگهداری اين س
ــد. از سال 1382، با واگذاری 23 ترمينال و مالكيت  بخش خصوصی واگذار ش
ــازی در بنادر ايران واقعيت يافت. از جمله بنادر  تجهيزات بندری، خصوصی س
ــمال كشور و  ــده، می توان به بنادر تركمن، گز و فريدونكنار در ش خصوصی ش

بنادر آبادان و گناوه در جنوب كشور اشاره كرد.
ــورت اپراتورهای موفق  ــتفاده از پ ــی راهكارهای اس ــدف اين تحقيق، بررس ه
بين المللی در بندر شهيد رجايی، به عنوان بزرگ ترين پايانه ي كانتينری كشور 
ــادر منطقه در  ــی وضعيت بن ــيدن به اين هدف، پس از بررس ــت. برای رس اس
ــا و معايب به كارگيری اپراتور خارجی  ــتفاده از اپراتورهای خارجی، مزيت ه اس
ــتفاده از روش تحليلی SWOT راهكار و  ــی شده و با اس در بنادر ايران بررس
ــهيد  ــازی در بندر ش ــاركت اپراتور خارجی و نيز مزايای خصوصی س روش مش

رجايی معين می گردد.

وضعيت بنادر منطقه در استفاده از پورت اپراتورهای خارجی
ــوع در انواع  ــادر را می توان ايجاد تن ــل افزايش قدرت رقابتی بن ــی از عوام يك
ــترش و تسهيل روند  ــازی به گس ــده ذكر كرد كه خصوصی س خدمات ارائه ش
ــهيد رجايی به دليل اتخاذ  ــد بندر ش ــه ي آن كمك می كند. به نظر می رس ارائ
ــب اقتصادي در بازار تجارت منطقه، نقش درخور اهميتي  سياست های نامناس
ــت )جدول 1(. نگاهی به حجم عمليات كانتينری بنادر منطقه  را ايفا نكرده اس

گواهی بر اين مدعاست:
 يكی از داليل موفقيت بنادر منطقه در جذب سهم بيشتر از تجارت كانتينری، 

ــت. جدول 2  ــر بخش خصوصی در دنيا اس ــورت اپراتورهای برت ــتفاده از پ اس
وضعيت استفاده از اپراتورهای بين المللی در بنادر منطقه را نشان می دهد:

ارزش های حاكم بر PSA به عنوان برترين پورت اپراتور دنيا عبارتند از:
• ارائه  ي بهترين سرويس ها به صورت همه جانبه.

ــخ گويی به  ــای آتی و پاس ــی نيازه ــوری، پيش بين ــتری مح ــز بر مش • تمرك
مشتريان.

• حضور در بازارهای جهانی با مشاركت بنادر.
ــه ي بين المللی،  ــای موفق در عرص ــی ديگر از اپراتوره ــه عنوان يك APM  ب

دست آوردهاي زير را به عنوان افتخارات خود مطرح می كند: 
فعال در 50 ترمينال كانتينری در بيش از 31•  كشور دنيا.

رشد درآمد 22 درصدی در سال 2007 نسبت به سال 2006•  ميالدي.
• اجرای فرهنگ سازی جهت افزايش ايمنی كار.

• تمركز بر آموزش مديران با استعداد شركت.

معيار پورت اپراتورها در انتخاب بنادر برای سرمايه گذاری
ــرمايه گذاری به موارد خاصی توجه دارند. آن ها در  اپراتورهای برتر دنيا برای س
ــت در يك بندر در نظر می گيرند. با  ــخصی برای آغاز فعالي واقع معيارهای مش
ــاخص های  ــی تجارب اپراتورهای موفق، می توان موارد زير را به عنوان ش بررس

اصلی مورد نظر اپراتورها برشمرد:
• توجه خاص به شاخص های عملياتی بندر.

• ميزان سوددهی فعاليت پورت اپراتور فعلی بندر.
• چگونگی انتخاب پورت اپراتور، توسط مقامات بندری.

• وضعيت امكانات زيربنايی )اسكله، بارانداز، محوطه ها و...(.
• وضعيت و نوع تجهيزات ترمينال.

• ارتباط بندر از طريق جاده- ريل- هوا و دريا.
• ارزيابی وضعيت رقابتی آينده بين پورت اپراتورها.

• نوع ترافيك بندر- ترانشيپ و يا واردات.
• امكان توسعه ي ظرفيت عملياتی در آينده.

• وضعيت نيروی كار ساده و متخصص.
• شاخص ميزان ريسك بندر.

سهم بازار %حجم عملياتنام بندر

8/900/00046دوبی

3/000/00016جده

2/400/00012سالله

2/000/00010شارجه

1/400/0007شهيد رجايی

1/100/0005كراچی

940/0004دّمام

توضيحاتپورت اپراتور بين المللیبندر

چهارمين اپراتور دنياDP Worldدوبی

سومين اپراتور دنياAPM Terminalسالله عمان

--------شهيد رجايی

دومين اپراتور دنياKICTLكراچی

DP Worldشارجه

Hutchison Port Holdingدّمام عربستان

DP Worldّجده

همكاری با P&O Port OperatorAPMپورت قاسم

در حال ساخت بندرAPM Terminalمينا سلمان بحرين

اپراتور برتر دنياPSAگوادر

جدول1- حجم عمليات كانتينری بنادر حوزه ي خليج فارس و 
دريای عمان در سال 2007 ميالدي

جدول 2- وضعيت اپراتورهای بنادر منطقه
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• تعداد خطوط كشتيرانی و مشتريان بندر.
• طول مدت و نوع قراردادهای مشتريان بندر.

• ميزان سرمايه گذاری مورد نياز.
• وضعيت بوروكراسی اداری بندر و پيش بينی زمان الزم انعقاد قرارداد.

• قرار داشتن بندر در مسير بين المللی و خطوط كشتيرانی.
• فرهنگ عمومی كشور در رابطه با سرمايه گذاری خارجی.

• وجود سازمان ها و قوانين تسهيالتی در خصوص سرمايه گذاران خارجی. 

داليل الزم برای حضور پورت اپراتور قوی در بنادر
ــرفته ي اقتصادی و  ــورهای پيش ــازی به طور جدی در كش امروزه خصوصی س
ــؤوليت های دولت در توليد  ــترش مس ــعه، به عنوان جايگزين گس در حال توس
ــود. مفهوم گسترده ي خصوصی سازی،  ــوب مي ش و توزيع كاال و خدمات محس
ــت كه به تشويق مشاركت  ــی هايی اس ــيعی از خط مش دربرگيرنده ي طيف وس
ــت انحصاری  ــات و حذف موقعي ــدارك كاالها و خدم ــی در ت ــش خصوص بخ
ــود. مهم ترين جنبه هايی كه می توان از طريق   ــركت های دولتی منجر می ش ش

آن ها به مفهوم خصوصی سازی دست يافت، عبارتند از:
• خصوصی سازی مالكيت.
• خصوصی سازی مديريت.

• خصوصی سازی عمليات بندری.
• خصوصی سازی تشكيالت مؤسسه و تدابير عملياتی.

به كارگيری پورت اپراتورها در بنادر دنيا، در راستای خصوصی سازی در تدابير 
ــی صورت می گيرد. اهم داليل حضور اپراتور قوی در بنادر را می توان به  عمليات

صورت زير ذكر كرد:
• جذب سرمايه هاي خارجی در ساخت و بهره برداری از ترمينال ها.

• افزايش ظرفيت كاال و كانتينر در بندر.
• افزايش ميزان جذب كشتی به بندر.

ــهيد رجايی از  ــوص تبديل بندر ش ــازمان بنادر در خص ــك به اهداف س • كم
بندرفيدر به هاب.

• افزايش سهم بازار در رقابت با ساير بنادر.
ــنايی با تجهيزات و روش های نوين  ــور و آش ــد پورت اپراتور داخلی كش • رش

بندرداری.
• حضور فعال تر در عرصه های بندری و دريايی بين المللی.

• امكان استفاده از تكنولوژی و دانش روز دنيا.
• ارتقای سطح علمی و فنی نيروی كار شاغل در بندر.

مشكالت احتمالی ورود پورت اپراتورخارجی به بنادر کشور
ــت كه دولت ها در بسياری از نقاط جهان  ــازی يكی از تدابيری اس خصوصی س
ــورهای خود اجرا می كنند.  ــرای انجام اصالحات در اقتصاد و نظام اداری كش ب
ــتن همزمان جنبه های  ــازی، در نظر داش يكی از نكات كليدی در خصوصی س
سياسی و اجتماعی به موازات جنبه های اقتصادی آن است. عدم توجه به يك يا 
ــازی می تواند مشكالت ناخواسته و عواقب نامطلوبی  همه ي جوانب خصوصی س
ــد، به طوری كه مزايای اقتصادی آن را تحت الشعاع قرار  ــته باش به همراه داش

دهد. 
ــادر ايران به همراه  ــور اپراتور خارجی در بن ــم مزايای فراوانی كه حض علی رغ
ــن امر مي توان در نظر آورد كه برخي از آن ها به قرار زير  ــی برای اي دارد، موانع

هستند:
• نگرانی از وابستگی به خارجی ها.

• نگرانی در خصوص اشتغال نيروی كار بندر.

• نگرانی در خصوص تضعيف پورت اپراتورهای داخلی كشور.
• عدم تجربه ي قبلی.

• نگرانی در خصوص مسايل مالی.
• جوسازی و فشارهای تبليغاتی داخلی.

• بروز مشكالت فرهنگی و لزوم آموزش در اين خصوص.

نتيجه گيری
ــوب، در صورت  ــمال- جن ــوان دروازه كريدور ش ــه عن ــهيد رجايی ب ــدر ش بن
برنامه ريزی صحيح، يقيناً در افزايش سهم رقابت منطقه ای و حتی جهانی مؤثر 
خواهد بود. با توجه به موارد ذكر شده، استفاده از اپراتورهای قدرتمند خارجی، 
يكی از راهكارهای رشد عملكرد اين بندر به عنوان دروازه ي ورود و خروج 90 
ــت. با بررسی روش های متداول خصوصی سازی در  درصد كانتينرهای ايران اس
ــه ي كانتينری بندر  ــای مختلفی برای واگذاری پايان ــادر موفق دنيا، حالت ه بن

شهيد رجايی به پورت اپراتورهای داخلی و خارجی می توان مطرح كرد:
ــا توجه به رئوس اهداف كلی زير بخش حمل ونقل دريايی در برنامه ي چهارم  ب
ــازی در چارچوب  ــت های خصوصی س ــعه مبنی بر تداوم برنامه ها و سياس توس
قوانين و مقررات مربوطه با مشاركت همگانی و نيز جلب سرمايه های داخلی و 
خارجی در طرح ها و فعاليت های بندری، ناوگان، تأسيسات و تجهيزات مربوطه، 
ــرد اپراتورهای  ــازی و كارك ــم آوردن امكانات زيربنايی برای خصوصی س فراه
خصوصی در بنادر ايران، يكی از راهكارهای پيشرفت بنادر كشورمان محسوب 

مي شود كه ضروری است مدنظر مديران عالی بنادر قرار گيرد. 
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توسعه شگفت انگیز تجارت
چالش ها و فرصت هاي بنادر در عرصه ي جهاني

مقاله

  اسماعيل نجفي
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بن�ادر از ديرب�از به عنوان دروازه�ي تبادل کاال ، فرهنگ و زبان و همچنين يكي از حلقه هاي بس�يار مهم زنجيره ي تأمين کاال ش�ناخته ش�ده اند. 
تغيي�رات چش�مگيري که از نيمه ي دوم قرن بيس�تم در بنادر اتفاق افت�اد، اين حلقه ي مهم از زنجيره ي تأمي�ن کاال را از مقوله ي صرف عمليات 
تخليه ، بارگيري و انبارداري کاال، به محلي جهت ايجاد ارزش افزوده و فعاليت هاي لجستيكي تبديل کرده است . بنادر نسل سوم، به مراکز رقابت 
بين المللي تبديل شده اند و با افزايش حجم ترافيك، به خودکفايي و سودآوري رسيده اند. با توجه به جهاني شدن اقتصاد ، مقامات بندري، نسبت 
به تخصصي کردن امور و خصوصي س�ازي فعاليت هاي بندري اقدام کرده اند و اس�تفاده ي همه جانبه از فن آوري اطالعات، جهت تس�هيل تجارت 
و کاهش قيمت تمام ش�ده ي کاالهاي تجاري را از جمله سياس�ت هاي اصلي خود قرار داده اند . عالوه بر تغييرات فوق، که چالش هاي خاص خود 
را به دنبال داش�ته اس�ت، مشكالت زيست محيطي ، رس�وب بيش از حد کاال در بنادر و عدم هماهنگي زيرساخت هاي حمل ونقل زميني و ريلي با 

حمل ونقل دريايي، نيز از مسايل قابل بررسي در بنادر امروزي محسوب می شود. 

جهاني سازي
ما در بازار جهاني يكپارچه ای زندگي مي كنيم ، به طوری كه امروزه با توجه به 
ــاخته بين كشورها و تغيير شكل  ــدن اقتصاد و تبادل كاالهاي نيم س جهاني ش
عوامل توليد ، رشد تجارت جهاني بيش از توليد جهاني افزايش پيدا كرده است. 
با نگاهي بسيار گذرا به امكاناتي كه به صورت روزمره به كار مي گيريم، پديده ي 

 جهاني شدن، به راحتي قابل لمس است.   
ــورها مبتني بر توليد محصول نهايي در همان  ــته، معيار اقتصادي كش در گذش
ــورها، براساس فرايندهاي صورت گرفته در  ــور بود، ليكن امروزه توليد كش كش
يك كشور است. به اين معنا كه به جاي توليد محصول در يك كشور، هر بخش 

از كاال در يك نقطه از جهان توليد مي شود.
براساس نظريه ی آدام اسميت )Adam Smith(، اگر كشوري بتواند تمام و يا 
بخشي از كاالي مورد نياز را ارزان تر از قيمت تمام شده در داخل و يا با همان 
ــت به جاي توليد  محصول ، كاالي  قيمت و با كيفيت باالتر توليد كند، بهتر اس

مورد نظر را از خارج تهيه كند. 
ــگفت انگيز تجارت بين المللي، با تقاضاي فزاينده براي حمل ونقل  ــعه ي ش توس
ــهيل كننده  دريايي همراه بوده و نقش بنادر و خطوط حمل ونقل، به عنوان تس
تجارت به اثبات رسيده است. تخصصي شدن توليد و حمل ونقل، موجب تقسيم 
ــور، به منظور استفاده  فرايند توليد بين كارخانجات توليدي در دو يا چند كش
ــبي كشورها، شده است . وجود بازارهاي جهاني عالوه  از ظرفيت هاي مزيت نس
ــدگان، موجبات تبادل زبان و  ــي محصوالت متنوع براي مصرف كنن بر دسترس

فرهنگ بين ملت ها را فراهم كرده است. 
اين در حالي است كه برخي از كارشناسان اقتصادي بر اين باورند، كه پديده ي 
ــت تا شركت هاي بزرگ، ضمن انتقال كارخانجات  جهاني سازي، باعث شده اس
توليدي به قاره ي آسيا ، نيروي انساني مورد نياز خود را نيز از آن جا تأمين كنند 
ــورهاي  ــرفته، به ويژه در كش ــورهاي پيش كه در نتيجه، ضريب بيكاري در كش

اروپايي را افزايش داده اند . 
ــودن دروازه ي اقتصادي كشورها به روی ساير ملل و از بين رفتن مرزها، يا  گش
به تعبيری راه اندازی تجارت آزاد، از اثرات اجرای قوانين و مقررات جهاني سازي 
محسوب می شود. تعرفه ها، به عنوان ديوارهاي نامريي، در نقطه ي مقابل تجارت 
ــازمان تجارت جهاني )WTO(، كاهش تعرفه و حذف  آزاد قرار دارند. هدف س
ــتانداردها براي مبادالت  ــت. ايجاد اس موانع تجاري و بهبود تجارت جهاني اس
ــازمان هاي بين المللي مسؤول، از جمله سازمان جهاني كار  تجاري از طريق س
 ،)WCO( سازمان جهاني گمرك ،)IMO( سازمان جهاني دريانوردي ، )ILO(

از ديگر تبعات جهاني سازي به شمار می آيند.

فن آوري اطالعات 
ــهيل تجارت، از  ــري از فن آوري اطالعات به عنوان ابزاري در جهت تس بهره گي
ــفارش كاال تا تحويل آن به آخرين مصرف كننده، از مزاياي تجارت  لحظه ی س
الكترونيك است. استفاده از سيستم تحويل بهنگام )JIT( در توليد كاال ، سيستم 
پيشرفته ي اطالعات مربوط به كاالهاي تجاري )ACIS( به منظور رديابي كاال 
ــتم تبادل الكترونيكي اطالعات اداري، تجاري و  در زنجيره ی حمل ونقل، سيس
ــور انجام الكترونيكي امور اداري ، تجاري و  حمل ونقل )EDIFACT( به منظ
 )ASYCUDA( جابه جايي كاال در مسير ، سيستم اتوماتيك مديريت گمرك
جهت انجام تشريفات ترخيص كاال، نمونه هايي از نرم افزارهاي مورد استفاده در 
ــتند. عالوه بر آن در سال هاي اخير، به كارگيري سيستم هاي  امور تجاري هس
ــتريان و حتي تخليه و بارگيري كاالهاي  رايانه اي در امور امنيتي ، خدمات مش

تجاري در ترمينال هاي بندري معمول شده است.
ــري از تجهيزات تمام و نيمه اتوماتيك در ترمينال هاي بندري و كاهش  بهره گي
ــدرن، به ويژه در  ــت كه در بنادر م ــاني، از جمله مواردي اس ــش نيروي انس نق
ــت، معمول شده است . از  ــاني بسيار باال اس ــورهايي كه هزينه نيروي انس كش
ــه ی اين ترمينال ها، مي توان به ترمينال هاي تمام اتوماتيك ECT در بندر  جمل
ــاره كرد. با توجه به  رتردام هلند و ترمينال CTA در بندر هامبورگ آلمان اش
ــؤال مطرح است كه مرز به كارگيري  ــاني، اين س تأثير IT بر جذب نيروي انس
ــتم هاي رايانه اي كجاست و چگونه مي توان بين اين دو عامل  و توسعه ي سيس

تعادل برقرار كرد.

خصوصي سازي 
اگرچه فقدان شاخص هاي استاندارد، با هدف تعيين پيمانكار ذي صالح، يكي از 
نقاط ضعف خصوصي سازي در بنادر كشورهاي در حال توسعه به شمار مي رود 
ــود نقاط مثبتي را به همراه  ــازي، همواره با خ ليكن انجام عمليات خصوصي س

داشته است كه فهرست وار به آن ها اشاره مي شود:
• كاهش روند و شدت بروكراسي اداري 

• ارتقاء و پويايي عملكرد بنادر 
• بهبود قابليت رقابت پذيري بندر 
• استفاده ی بهينه از امكانات بندر 
• رونق صنعت حمل ونقل و تجارت

• تقسيم ريسك بين بخش دولتي و خصوصي 
ــتغال مستقيم و غيرمستقيم و در نتيجه رفاه  • افزايش ترافيك بنادر، ايجاد اش

اجتماعي 
ــراي آن عايد جامعه  ــازي و منافعي كه از اج ــاي حاصل از خصوصي س مزيت ه
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ــدري در اختيار دارد.  ــه جامعه ی بن ــت ك ــود، دربرگيرنده ی فرصتي اس مي ش
ــا و تعيين حدود  ــه كارگيري آن ه ــكاران ، نحوه ي ب ــاب پيمان ــي انتخ چگونگ
اختيارات، در خصوص اتخاذ تصميم در زمينه هاي عمليات بندري و دريايي، از 

موضوعاتي است كه كمتر به آن ها پرداخته شده است.

تغيير در ساختار شناورها 
ــا اندكي تأمل در تجارت دريايي، به اين واقعيت پي مي بريم كه بنادر، ناگزير  ب
ــر صنعت حمل ونقل دريايي  ــه هماهنگ كردن خود با نيازهاي در حال تغيي ب
ــتي هاي عظيم الجثه و تأثير آن بر بنادر، از موضوعات بسيار  هستند. ظهور كش

مهم و چالش برانگيز بنادر جهان محسوب مي شوند. 
ــري عظيم الجثه با ظرفيت  ــتي كانتين ــال 2003 ميالدی، دو فروند كش در س
ــي لند و OOCL به كار گرفته  ــط شركت هاي مرسك– س TEU 8000 توس
  TEU 8000 ــدند . در حال حاضر، بيش از صدها كشتي كانتينري، فراتر از ش
ــتي هايي با  ــفارش ساخت كش ــاخت گرفته اند. گرچه در عمل، س ــفارش س س
ــت، ليكن  ــا روند فزاينده ای همراه نبوده اس ــت بيش از TEU 8000 ب ظرفي
ــتي هاي با سايز بزرگ تر، در صورت تداوم رشد  ــد استفاده از كش به نظر مي رس
تجارت دريايي و پروسه ی رو به رشد رقابت شركت ها به منظور كاهش كرايه ي 

حمل ونقل ادامه يابد .
ــاخت كشتي هاي غول پيكر وجود دارد،  اگر چه از نظر فني، امكان طراحي و س
ــكل اصلي خطوط الينر  ــري آن ها عالوه بر جذب كانتينر كه مش ــا به كارگي ام

محسوب می شود، برخی محدوديت هاي بندري را در پي خواهد داشت. 
ــا ظرفيت بيش  ــري عظيم الجثه ب ــتي هاي كانتين ــاز كش ــورد ني ــور م آبخ
ــايل  ــت و بنادر براي حل مس ــر اس ــا 17 مت ــن 15 ت ازTEU 10000، بي
ــتفاده از  ــي بنادر و يا اس ــعه ي اليروب ــناورها، ناگزير به توس ــن ش اين چني

ــتند.  ــاحلي هس ــناور فراس ترمينال هاي ش
ــتي در بندر،  ــت بازدهي ترمينال ها و باال بودن مدت زمان توقف كش محدودي
ــت. ترمينال هاي بندري در  ــيار مهم مرتبط با تجارت دريايي اس از مباحث بس
ــتم هاي پيشرفته ي تخليه  ــعه ي سيس ــند تا عالوه بر به كارگيري و توس تالش
ــا نصب جرثقيل هاي  ــي و جابه جايي كانتينر ب ــراي بهبود بازده ــري، ب و بارگي
ــه و بارگيري 22 الي 23  ــي و تخلي كانتينري خيلي بزرگ كه قابليت دسترس

رديف كانتينر را داشته باشند، اقدام نمايند.
 ، TEU 15000 ــت 12000 الي ــتي هاي با ظرفي ــورت به كارگيري كش در ص

ــزات و روش هاي تخليه و بارگيري ترمينال هاي كنوني، جواب گو نخواهد  تجهي
بود و عالوه بر آن، زمان طوالني توقف كشتي و غيراقتصادي شدن به كارگيري 
اين نوع شناورها را به دنبال خواهد داشت ، از اين رو، به منظور افزايش بازدهي 
ــداد زيادي جرثقيل  ــكله هاي حوضچه اي با به كارگيري تع ــتم اس بنادر، سيس
ــخ به نيازهاي جديد بنادر، توصيه شده  ــتي، در پاس كانتينري در دو طرف كش

است. 

رسوب کاال 
عوامل زيادي در افزايش ماندگاري كاال در بندر مؤثرند . از مهم ترين اين عوامل، 
ــازار ، نظام تعرفه اي بندر ،  ــريفات ترخيص كاال ، تأثير قيمت و ب ــوان به تش مي ت
يكپارچه سازي محموله هاي صادراتي و مشكالت مربوط به تأمين وسايل حمل، 

اشاره نمود.

الف- تشريفات ترخيص 
ــريفات ترخيص كاال، از مهم ترين عوامل طوالني تر شدن ماندگاري كاال در   تش
ــاس سيستم آسيكوداي گمرك، كاالهاي وارداتي  بندر محسوب مي شود. براس
ــيرهاي سبز، زرد و قرمز قرار مي گيرند . از اين رو، با توجه به  و صادراتي، در مس
ــريفات ترخيص، فرق  ــير كاالهاي ورودي و خروجي، مدت زمان انجام تش مس
ــي، به منظور صدور  ــدت زمان آزمون يك المپ واردات ــد. براي مثال، م مي كن
ــت. البته اين مدت، تنها بخشي از طول زماني  ــه ماه اس ــتاندارد، س گواهي اس
ــت كه كاال در انتظار ترخيص و در اماكن بندري، نگهداري مي شود. اگر چه  اس
ــال هاي اخير، اقدامات قابل توجه ايی برای تمركز و استقرار متوليان امور  در س
تجاري در بنادر انجام شده است، ليكن لزوم حضور كليه ی نهادها و ارگان هاي 
ــؤوليت ها و  ــط و در صورت امكان، ضرورت تفويض بعضي از وظايف و مس مرتب

كاهش تعداد متوليان با هدف تسهيل تشريفات ترخيص، احساس مي شود. 

ب- بازار/ قيمت 
ــند، معامله اتفاق  ــه همديگر مي رس ــان عرضه و تقاضا ب ــه اي كه جري در نقط
ــود، اين  ــي دچار ركود عرضه و تقاضا ش ــي كه كاالي خاص ــد. در صورت مي افت
معامله به تعويق مي افتد. به عنوان مثال، بحران مسكن، موجب شده تا خريد و 
فروش مصالح ساختماني، با ركود رو به رو شود. اين موضوع، بر ميزان ماندگاري 
مصالح ساختماني كه از طريق بنادر وارد كشور مي شوند، اثرگذار است. در حال 
ــقوط شديد قيمت آهن آالت در كشور، حدود دو ميليون تن  حاضر، به دليل س
ــور موجود و در انتظار ترخيص  ــمال كش آهن آالت وارداتي در اماكن بندري ش

است.

ج- نظام تعرفه اي )تمرکز( 
بين تعرفه هاي بندري و مدت زمان ماندگاري كاال در بندر، يك رابطه ی معكوس 
ــد،  ــود دارد. به عبارت ديگر، هر چه تعرفه ی بندري در حد پايين تري باش وج
مدت زمان توقف كاال در بندر بيشتر خواهد شد. در بنادر مدرن، تصميم گيري 
ــزوم، باال و پايين  ــدري، بر كاال و در مواقع ل ــوص اعمال تعرفه هاي بن در خص
ــا عمليات بندري، از اختيارات  ــوب كاال ب آوردن آن با هدف متعادل كردن رس

اپراتورهاي بندري به شمار می آيد. 

د- يكپارچه سازي کاالهاي صادراتي 
ــبتاً طوالني به بندر منتقل و پس از  محموله هاي صادراتي در فواصل زماني نس
ــناور، به بازار مقصد فرستاده مي شوند.  ــيدن آن به اندازه ی ظرفيت يك ش رس
ــورد نظر، در  ــمت م ــدن قس ــش قابل توجهی از كاالها، تا زمان تكميل ش بخ
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ــوب كاال به حساب  ــوند كه اين خود نيز، از دليل های رس بندر نگهداري مي ش
می آيد. 

ه- مشكالت مربوط به تهيه ی وسايل حمل ونقل 
ــل مصرف، از  ــا از بندر به مح ــرای انتقال محموله ه ــايل حمل، ب ــه ی وس تهي
ــكالت آورندگان كاال و از ديگر عوامل ايجاد رسوب در بنادر است. از اثرات  مش
ــات بندر ، افزايش زمان توقف  ــوب كاال، مي توان به ناكار آمدي عملي منفي رس
ــد چرخه ی اقتصادی  ــده ی كاال و حركت ُكن ــناورها ، افزايش قيمت تمام ش ش

صنعت حمل ونقل اشاره كرد.

انتظارات مشتريان 
ــت و آن  ــيده اس ــادي بر اين باورند كه عصر خدمت فرا رس ــان اقتص كارشناس
ــه ای است كه در آن، مشتری، به منزله ی محور همه ی فعاليت ها  بيان گر انديش
ــا و امكاناتی كه يك  ــی ها، نرم افزاره ــود. مجموعه ی خط مش ــوب می ش محس
ــتری و توسعه ی يك ارتباط دراز مدت  ــازمان، به منظور شناسايی رفتار مش س
ــتمر با مشتری فراهم مي كند، مديريت ارتباط با مشتري ناميده می شود.  و مس
تجربه نشان داده است كه مشتری، اغلب به جاهايی می رود كه به بهترين وجه 

ممكن، به او توجه شود .  
ــوان به تغيير  ــتری، مي ت ــت ارتباط با مش ــتاوردهای مديري ــن دس از مهم تري
ــتری و تقويت ارتباط با آن ، برآورده ساختن  ــازمانی با تأكيد بر مش فرهنگ س
ــتريان با بهره گيري از شيوه هاي نوين مديريت و به كارگيری افراد  نيازهای مش
ــب و جلب رضايت آنان اشاره كرد. فاكتورهای اصلی در خدمات بندري و  مناس
سرويس رسانی به مشتريان، از طريق به كار بستن سياست هاي زير، امكان پذير 

است:
• شفاف سازی ارائه ی خدمات و اطالع رسانی سريع به مشتريان.

•  تبليغات هوشمندانه و هدفمند در راستای جلب رضايت مشتری.
ــب به  ــرفته، با هدف ارائه ی خدمات مناس ــري فن آوري هاي پيش ــه كارگي •  ب

مشتري .
• توجه به نظرات و پيشنهادهاي مشتري، به منظور بهبود مستمر خدمات .

ــنل خدمات دهنده و ايجاد انگيزه در آن ها،  ــنهادات پرس •  اخذ نظرات و پيش
برای بهبود خدمات .

کمب�ود امكانات حم�ل ونقل زميني و ريلي جهت پوش�ش حمل و نقل 
دريايي 

ــتند. اين  ــال تغيير روزافزون هس ــل دريايي در ح ــدری و حمل ونق ــع بن صناي
ــورها به ويژه در  ــرايطی صورت می پذيرد كه در برخی از كش دگرگونی، در ش
ــاير بخش هاي حمل ونقل نمي توانند محموله  ی  ــورهاي در حال توسعه، س كش
ــد زيرساخت ها و  ــانند و رش ــناورها را در زمان مقتضي به مراكز مصرف برس ش
ــخ گوي  ــت كه بتواند پاس ــات حمل ونقل ريلي و زميني نيز در حدي نيس امكان

حمل ونقل دريايي باشد .
ــايل امنيتي، از ديگر مسايل اثرگذار در صنعت  ــكالت زيست محيطي و مس مش
ــاني در هنگام  ــاب مي آيند. كمتر كس ــدرداري و حمل ونقل دريايي به حس بن
ــي، به تانكري  ــا خريدن موز در ميوه فروش ــپ بنزين و ي ــوخت گيري در پم س
ــور آورده است، فكر  ــناوري كه موز را به كش ــوخت را حمل كرده و يا ش كه س
ــايل امنيتي  ــت محيطي و مس ــكالت زيس ــت كه  مش مي كنند . اين در حالي س
ــاي مبتنی بر ارزش  ــي،  عمليات بندري و فعاليت ه ــي از حمل ونقل درياي ناش
ــيار مهم در مجامع ملي  افزوده ی كاالهاي تجاري، به عنوان يكي از مباحث بس
 ،Eco Port وGreen Port و بين المللي مطرح است، به طوری كه واژه هاي
مؤيد اين ادعاست. توجه به مسايل امنيتي كه پس از حادثه 11 سپتامبر سال 
ــازمان جهاني  2001 ميالدی، اوج گرفت و منجر به ايجاد  ISPS code در س

دريانوردي شد، نيز از مصاديق موارد مطرح شده محسوب می شود.  

نتيجه گيري
صنعت بندرداري و حمل ونقل دريايي در چند دهه ی اخير، دستخوش تحوالت 
ــمار می آيد.  ــازي، مهم ترين آن به ش ــده كه مقوله ی جهاني س ــترده اي ش گس
ــعه ی شگفت انگيز تجارت كه با تقاضاي فزاينده اي براي حمل ونقل دريايي  توس
ــت، از يك سو فرصت هاي مناسبي را براي رشد  و فعاليت هاي بندري همراه اس
ــوي ديگر، چالش هايي را براي اين صنعت  ــعه ی بنادر ايجاد كرده و از س و توس
ــت اندركاران امور بنادر، ضمن استفاده از  ــته است. مديران و دس به همراه داش
ــود از كيك بزرگ تجارت  ــهم خ ــا جهت ارتقاي موقعيت و افزايش س فرصت ه

جهاني، ناگزير به مديريت و كنترل چالش هاي فراروي خود هستند. 
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اصاح در جهت تسهیل
عملكرد بنادر در فضای کسب و کار

 مهران نظرپور

براساس آخرين گزارش بانك جهانی در مورد تحليل فضاي کسب  و  کار، در فاصله ی زمانی جوالی 2008 تا مه 2009 ميالدی، در حدود 287 طرح 
مبتنی بر اصالح، به منظور تس�هيل انجام فعاليت های اقتصادی در دنيا صورت گرفته که س�هم ايران از اين اصالحات، بسيار ناچيز بوده است. در 
اين گزارش، جمهوري اس�المي ايران با 8 پله س�قوط، رتبه ی 142 را در بين 181 کشور جهان اخذ کرده است. بر همين اساس، پيش بيني مي شود 

با اصالحاتي که انجام خواهد شد، در سال 2010 بتوانيم به رتبه ی 137، در ميان 183 کشور دنيا ارتقاء پيدا کنيم. 
اين گزارش که تحت عنوان doing business از سال 2004 ميالدي، به صورت ساالنه 10 شاخص مهم فضاي کسب و کار را در کشورهاي مختلف 
جهان مورد بررس�ي قرار مي دهد، يكي از پنج گزارش مهم بانك جهاني محس�وب می ش�ود که در تصميم گيري ها و سياس�ت گذاري هاي فعاالن 

اقتصادي جهان، همواره مورد توجه بوده است.

مقاله

اين گزارش، مقرراتي كه 10 مرحله از عمر يك كسب و كار )از زمان شكل گيري 
تا انحالل( را دربر می گيرد، به شرح ذيل مورد بررسي قرار مي دهد:

شروع كسب و كار )فرايند ثبت شركت( 1 .
. 2 اخذ مجوزها

استخدام و اخراج نيروي انساني  3 .
ثبت مالكيت  4 .

اخذ اعتبار 5 .
حمايت از سرمايه گذاران 6 .

پرداخت ماليات 7 .
تجارت برون مرزي 8 .

انحالل يك فعاليت اقتصادي 9 .
التزام آفرينی شرايط قراردادها 10 .

ــده در باال، تأثيرات حوزه اي خاص از اقتصاد  ــك هر يك از مراحل ذكر ش بي ش
كشور را دربر می گيرد، به طوری كه دست يا بي به جايگاهي مناسب در عرصه ی 

ــي، نيازمند انجام اصالحات يكپارچه و همه جانبه در قوانين و مقررات  بين الملل
و فرايندهاي انجام امور است.

ــت، توجه به  ــت اس ــزارش doing business، دارای اهمي ــه در گ ــا آنچ ام
ــا فرايندهاي كاري، هر چند كوچك  ــات در حوزه ی قوانين و مقررات ي اصالح
ــاده مي باشد. به عبارت ديگر از روش شناسی اين گزارش، چنين استنباط  يا س
ــود كه تحوالت اساسي و بزرگ، با اصالح قوانين و مقررات يا فرايندهاي  مي ش
ــروع می گردد؛ به طوری كه تنها يك  انجام امور، حتی در يك مورد كوچك ش
تغيير ساده اما هدفمند و در جهت صحيح، مي تواند در بهبود جايگاه يك كشور 

در عرصه ی اقتصاد بين المللي نقش داشته باشد.
ــن با چنين رويكردي در اين فرصت، در صدد توضيح و تحليل عملكرد   بنابراي
بنادر در عرصه ی كسب و كار كشور برمی آييم. به نظر می رسد كه اين موضوع، 
با بررسي و تحليل هشتمين شاخص ارزيابي كسب و كار اقتصاد جهانی، يعنی 

شاخص تجارت برون مرزي ممكن می شود. 
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8887اسناد براي صادرات )تعداد(
26262625زمان براي صادرات )روز(
8608608601061هزينه ی صادرات )دالر(

1010108اسناد براي واردات )تعداد(
42424238زمان براي واردات )روز(
1330133013301706هزينه ی واردات )دالر(

جدول شماره ی 1: وضعيت شاخص هاي تجارت برون مرزي ايران

شاخص تجارت برون مرزي
در حقيقت، اين شاخص وضعيت تجارت برون مرزي كشور را با سه فاكتور:

ــان مورد نياز )روز(  ــداد(، ب(، هزينه )دالر(، ج( زم ــناد مورد نياز )تع الف( اس
ــاخص را در فاصله ی سال هاي  ــنجد. جدول شماره ی 1، وضعيت اين ش مي س

2009- 2006 ميالدی نشان مي دهد.
ــی در زمينه ی به  ــه به طور عمل ــود ك ــاهده مي ش با دقت در اين جدول، مش
ــيدن به تجارت برون مرزي،  كارگيری اصالحات مورد نياز، به منظور رونق بخش
ــت و تنها يك روند ثابت طي  ــي صورت نگرفته اس فعاليت های چندان اثربخش
ــده است؛ كه با توجه به رشد ديگر كشورها و مناطق تجاري رقابت، مي توان  ش
ــياري از موقعيت ها و  ــال هاي اخير، بس ــه ايران در س ــن نتيجه گرفت ك چني

فرصت هاي تجاري منطقه اي را به سهولت از دست داده است.
ــرايط منطقه اي و بين المللي ارائه  ــرايط فعلي و ش ــه اي بين ش در ادامه، مقايس

ــور مهم تجارت  ــه فاكت ــماره ی 2، وضعيت س ــود. در حقيقت، جدول ش مي ش
برون مرزي را در دو فرايند صادرات و واردات كاال در ايران، منطقه ی خاورميانه 

و در شمال آفريقا و اتحاديه ی اروپا نشان مي دهد.
آنچه در اين نوشتار و از ديدگاه صنفي، بيشتر مورد توجه است تحليل عملكرد 
ــادرات و واردات كاال  ــي از فرايند ص ــازمان بنادرودريانوردي، به عنوان بخش س
ــات بانك جهاني، فرايند صادرات و واردات كاال را با چهار  ــد. در گزارش مي باش

فاكتور، مورد ارزيابي قرار مي دهند كه عبارتند از:
الف( اسناد مورد نياز

ب( كنترل فني و امور گمركي
ج( جا به جايي و رسيدگي در بنادر و پايانه ها

د( حمل ونقل و رسيدگي درون مرزي
ــال هاي اخير و مقايسه ی آن با تغييرات  ــي عوامل فوق در س بنابراين، با بررس

OECDمنطقه MENAايرانشاخص

76/44/3اسناد براي صادرات )تعداد(
2522/510/5زمان براي صادرات )روز(

106110351090هزينه ی صادرات )دالر براي هر كانتينر(
87/44/9اسناد براي واردات )تعداد(

3825/911زمان براي واردات )روز(
170612221146هزينه ی واردات )دالر براي هر كانتينر(

جدول شماره ی 2 : مقايسه ی فاكتورهاي تجارت برون مرزي با منطقه ی خاورميانه و شمال 
آفريقا و اتحاديه ی اروپا
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ــبي از عملكرد كشور در هر بخش  منطقه اي و بين المللي، مي توان تحليل مناس
و به ويژه در بنادر و پايانه ها، به عنوان موضوع اصلي مقاله ارائه كرد. 

ــتاندارد كاال در  جدول زير، وضعيت فرايند صادرات و واردات يك محموله ی اس
ــنگاپور قبل از سال 2009 ميالدی  ــه كشور ايران، امارات متحده عربي و س س

را نمايش می دهد.
با دقت در جدول، گلوگاه ها و مشكالت تجارت خارجي، به خوبي قابل مشاهده 
ــه با  ــناد الزم براي صادرات و واردات كاال، در مقايس ــت. به طور مثال، اس اس
ــم گيري دارد، به طوری  ــيار چش ــه اي و جهاني، تفاوت بس ــاي منطق برترين ه
ــورد نظر در آن،  ــاله و اهداف م ــم انداز 20 س ــند چش ــه در عمل، با روح س ك
ــبي ندارد و الزم است در اين مورد، بازنگري و اصالحات اساسي  هيچ گونه تناس
ــود. اما نكته ی قابل توجه در اين جدول، كه اين مقاله نيز  و جدي تري انجام ش
ــيدگي كاال در بنادر و  ــت، تحليل فاكتور جابه جايي و رس در پی تحليل آن اس

پايانه ها محسوب می شود.
ــه ی صادرات و واردات كاال را  ــت، اين فاكتور، عملكرد بنادر در چرخ در حقيق
ــان مي دهد. آن چه مايه ی خوشحالی به حساب می آيد، اين است  به تنهايي نش
ــطح منطقه اي، تفاوت قابل توجه اي با بنادر  ــت كم تا سال 2008، در س كه دس
ــمال آفريقا  ــارات متحده عربي به عنوان بنادر برتر منطقه ی خاورميانه و ش ام
نداشته ايم. به عبارت ديگر، مبتنی بر اين فاكتور، توانسته ايم در حوزه ی وظايف 
و مسؤوليت هاي محوله و در سطح منطقه ای، به عنوان يكي از كشورهاي برتر، 

وظايف خود را به انجام برسانيم.  
ــال 2009 ميالدی(،  ــا نكته ی تكان دهنده در گزارش اخير بانك جهاني )س ام
ــور امارات متحده عربي به عنوان كشور برتر منطقه و  پيشرفت قابل توجه كش
ــور است. بدون شك، عدم توجه مديران  نيز يكي از رقيب های جدي بنادر كش
ــور به چنين موضوعات و مواردی مي تواند فضاي  ــت گذاران كالن كش و سياس
كسب و كار كشور را در آينده با چالش های جدی مواجه سازد و از سوي ديگر، 

فرصت هاي سرمايه گذاري و اقتصادي را از چنگ بنادر خارج سازد.
در ادامه، وضعيت فرايند واردات و صادرات يك محوله ی استاندارد كاال در سه 
ــال 2009 ميالدی، طبق  ــنگاپور در س ــور ايران، امارات متحده عربي و س كش

آخرين گزارش بانك جهاني، بررسي مي شود.
ــتاندارد كاال در  جدول زير وضعيت فرايند صادرات و واردات يك محموله ی اس

فرايند مراحل صادرات
سنگاپور  )برتر جهان(امارات متحده عربي )برتر منطقه(ايران

هزينه )دالر(مدت زمان )روز(هزينه )دالر(مدت زمان )روز(هزينه )دالر(مدت زمان )روز(

121005751105اسناد الزم براي صادرات

21001100131كنترل امور فني و امور گمركي

421031371180جابه جايي و رسيدگي در بنادر و پايانه ها

845041502100حمل ونقل و رسيدگي درون مرزي

26860134625416كل

فرايند مراحل واردات

26100675156اسناد الزم براي واردات

31201100131كنترل امور فني و امور گمركي

521041371180جابه جايي و رسيدگي در بنادر و پايانه ها

890021500100حمل ونقل و رسيدگي درون مرزي

421330134623367كل

ــور ايران، امارات متحده عربي و سنگاپور را در سال 2009، به نمايش  سه كش
مي گذارد.

با توجه و دقت در اين جدول، به وضوح، جهت گيري ها و نوع عملكرد بخش هاي 
ــاهده است. اما همان گونه كه پيش از اين ذكر شد، ما تنها  اقتصادي، قابل مش
ــيدگي كاال در بنادر و پايانه ها هستيم  ــي فاكتور جابه جايي و رس درصدد بررس
ــوردي را مورد ارزيابي قرار مي دهيم.  ــازمان بنادرودريان و از اين راه، عملكرد س
ــت اين كه، در سال هاي اخير،  ــاهده اس آن چه در اين جدول به خوبي قابل مش
ــرايط بدون تغيير، بر سياست هاي كالن سازمان، حاكم  يك وضعيت ثابت و ش
ــت. در واقع چه از جنبه ی مديريت زمان و چه از لحاظ كاهش هزينه،  بوده اس
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فرايند مراحل صادرات
امارات متحده عربي  )کشور برتر ايران

سنگاپور  )کشور برتر جهان(منطقه(

هزينه )دالر(مدت زمان )روز(هزينه )دالر(مدت زمان )روز(هزينه )دالر(مدت زمان )روز(
1217651811105اسناد الزم براي صادرات

21501100131كنترل امور فني و امور گمركي
421011371180جابه جايي و رسيدگي در بنادر و پايانه ها

852511752140حمل ونقل و رسيدگي درون مرزي
26106185935456كل

فرايند مراحل واردات
232966167188اسناد الزم براي واردات

22001100131كنترل امور فني و امور گمركي
521011371180جابه جايي و رسيدگي در بنادر و پايانه ها

8100011750140حمل ونقل و رسيدگي درون مرزي

38180695793439كل

ــازمان ها و نهادهاي ذي نفع در  ــد مبناي بحث و چالش، ميان ديگر س مي توانن
ــت گذاران  ــور قرار گيرند كه انتظار مي رود مديران و سياس عرصه ی اقتصاد كش
صنعت حمل ونقل دريايی، در محافل و نشست هاي تجاري و اقتصادي خود، به 

اين موضوع ها با جديت بيشتري بپردازند. 

منبع: 
)doing business( 1- گزارش بانك جهاني

در عملكرد بنادر، طي سال هاي اخير، هيچ تغيير محسوسي ايجاد نشده است و 
اين در حالي است كه به عنوان مثال، امارات متحده عربي در يك سال گذشته، 
ــن و مقررات مرتبط و  ــا اصالح برخي از قواني ــت در اين فاكتور، ب ــته اس توانس

سرمايه گذاري هاي مناسب، خود را به سطح اول جهاني برساند.
آن چه در پايان درخور اهميت است، توجه هرچه بيشتر به گزارش ها و تغييرات 
ــا و آمارها، مبناي  ــد. زيرا اين گزارش ه ــي حوزه ی فعاليت بنادر مي باش محيط
ــرمايه گذاري داخلي و خارجي و نيز رونق بخشيدن به فضاي كسب و  جذب س
ــت. همچنين اين گزارش ها،  ــرايط اقتصادي منطقه اي و ملي اس كار و بهبود ش
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وزير دفاع فرانس�ه از حمايت کش�ورش برای 
توسعه سيستم قضايی کشور سيشل با هدف 

مجازات دزدان دريايی سومالی خبر داد. 
ــا ژوئل مورگان وزير منابع  ــورن پس از ديدار ب اروه م
ــه برای  ــل، گفت: فرانس طبيعی و حمل ونقل سيش
ــدت مجازات  اين اين موضوع كه دزدان دريايی به ش
شوند و كشور سيشل سيستم قضايی مناسبی برای 
ــته باشد،  محاكمه و مجازات اين افراد در اختيار داش
اهميت فوق العاده ای قائل است. اين وزير فرانسوی كه 
به سفر دوره ای خود به كشورهای اقيانوس هند پايان 
می دهد در حالی خواستار تشديد مجازات عليه دزدان 

دريايی سومالی شد كه 11 سوماليايی كه به دو كشتی 
فرانسوی صيد ماهی تن در سواحل سيشل حمله كرده 
بودند، به دليل كمبود شواهد كافی آزاد شدند. مورن 
با اعالم اينكه اتحاديه اروپا 800هزار يورو برای توسعه 
ــل در نظر گرفته است،  سيستم قضايی كشور سيش
وعده داد: فرانسه نيز از توسعه زيرساخت های قضايی 
سيشل حمايت كند. محدوده ميان آب های سيشل 
ــيا است  تا خليج عدن كه رابط ميان قاره آفريقا و آس
و ساالنه 25 هزار كشتی از آن عبور می كند، مدت ها 
است به منطقه ای مناسب برای فعاليت گسترده دزدان 

دريايی سوماليايی تبديل شده است.

شرکت کاسكو پاس�يفيك پيش بينی کرد با 
تزريق بس�ته اقتصادی دولت تا سال آينده، 
اين کشور شاهد رش�د 5 تا 10 درصدی بنادر 

خود خواهد بود. 
ــكو گفت: با تزريق بسته  ژومينجی، قائم مقام كاس
ــه اقتصاد چين،  ــی 4 تريليون يوانی دولت ب كمك
ــد بنادر و پايانه های  ــرعت رش انتظار می رود كه س
باری كشور تا حد مطلوبی افزايش يابد. وی گفت: 
ــه ماهه سوم سال شاهد ركود بااليی در بنادر  در س
تحت سرمايه گذاری خود بوده ايم به طوری كه حجم 
مبادالت از 8/5 درصد در سال گذشته به 4/8 درصد 
ــت. وی گفت: اميدواريم با بهبود  كاهش يافته اس
سياست های دولت از سه  ماهه چهارم تا پايان سال 
آينده شاهد بهبود هر چه بيشتر وضعيت بنادر باشيم 

و بتوانيم از اين بحران خارج بشويم. 

روس�يه برای اولين بار طی 19س�ال گذشته، 
در س�مپوزيوم بين الملل�ی ق�درت دريايی 

)SeaPower( در آمريكا شرکت می کند. 
ــده عمليات  ــادار Gary Roughead فرمان دري
ناوگان دريايی آمريكا در كنفرانس مطبوعاتی گفت: 
ــمپوزيم دعوت  ــيه برای شركت در اين س از روس
كرده ايم و نماينده روسيه برای اولين بار طی 19سال 
گذشته در اين سمپوزيم شركت خواهد كرد. به گفته 
ــمپوزيم رؤسای ستادهای مشترك  وی، در اين س
ــركت  ــورهای جهان ش نيروهای دريايی همه كش
می كنند تا درباره همكاری های بين المللی در زمينه 
ــالح و راهزنی دريايی به بحث و  مبارزه با قاچاق س
ــؤول تأكيد كرد:  تبادل نظر بپردازند. اين مقام مس
اين گردهمايی فرصتی استثنايی برای هماهنگی 
اقدامات مشترك مقابله با تهديدهای جديد است. 
سمپوزيوم بين المللی دريايی در نوامبر سال جاری 
ميالدی در نيوپورت واقع در ايالت رودايلند آمريكا 

برگزار می شود.

فرانسه خواستار تشدید مجازات علیه دزدان دریایی شد

چین در سال آینده شاهد 
بهبود بنادر خود خواهد بود

روسیه در سمپوزیوم بین المللی قدرت 
دریایی آمریكا شرکت می کند

رویدادهاي بنادر و دریانوردي جهان

يكی از نمايندگان پارلمان هلند در اظهاراتی 
عجي�ب از دول�ت اين کش�ور خواس�ت تا از 
هواپيماها و کش�تی های ايرانی ک�ه از طريق 
فرودگاه هلند و بندر روتردام اين کشور عبور 
می کنند، بازرسی و نظارت دقيق به عمل آورد. 
ــان اينكه هيچ توجهی به  مارتين هافركمپ با بي
ــود،  ــتی ها و هواپيماهای ايرانی نمی ش عبور كش
ــران در عبور و  ــتيرانی اي ــركت های كش گفت: ش
مرور از بندر روتردام با هيچ مانع يا مشكلی مواجه 
نمی شوند كه اين مسأله در خصوص ورود ميانگين 
سه بار در هفته هواپيماهای ايران به فرودگاه های 
ــؤال باقی  ــی، جای س ــد آن هم بدون بازرس هلن
می گذارد. وی ادامه داد: مقامات امنيتی هلند تنها 
به بازرسی برگه هايی كه كادر پرواز ارائه می دهند، 

اكتفا می كنند. 

ادعاهای جدید یک نماینده پارلمان 
هلند علیه کشتی های ایرانی

در حالی که نام خليج فارس در نقش�ه های 
جغرافيايی قديمی توليد شده در سنگاپور 
وجود داشت، در نقشه های جديد اين کشور 

حذف شده است. 
ــه ها و كره های جغرافيايی كه جديداً در  در نقش
ــر  ــگاه های لوازم التحري ــی ها و فروش كتاب فروش
سنگاپور عرضه می شوند، نامی از خليج فارس بر 
ــود. اين در حالی  روی نقشه جهان ديده نمی ش
ــه های قديمی توزيع شده در  ــت كه در نقش اس
ــه ها  ــام خليج فارس وجود دارد. نقش ــنگاپور ن س
ــده كه همگی در  ــای جغرافيايی ذكر ش و كره ه
ــامل تمام جزئيات  ــنگاپور توليد می شوند، ش س
ــتند اما  ــره زمين هس ــای مختلف ك از بخش ه
ــود ندارد،  ــری از نام آن وج ــا نقطه ای كه اث تنه

خليج فارس است.

نام خلیج فارس از نقشه های جدید 

سنگاپور حذف شد
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ميزان جابه جاي�ی کاال در بزرگ ترين بندر 
اروپا بار ديگر کاهش پيدا کرد. 

ــدر روتردام هلند به  ميزان جابه جايی كاال در بن
ــت  عنوان بزرگ ترين بندر اروپا، طی 9 ماه نخس
ــد كاهش پيدا  ــال جاری ميالدی 11/9 درص س
كرد. طی اين مدت 238 ميليون تن كاال در اين 
ــت. جابه جايی كانتينر نيز  بندر جابه جا شده اس
ــدت مذكور با 13درصد  ــدر روتردام طی م در بن
ــيد. اين در  ــه 7/2 ميليون TEU رس ــش ب كاه
ــی فرآورده های  ــت كه ميزان جابه جاي حالی اس
ــی در اين بندر با 20/8 درصد افزايش به 54  نفت

ميليون تن رسيد.

جابه جایی کاال بار دیگر در بندر 
روتردام هلند کاهش یافت

روسیه به دنبال ایجاد
 مسیر دریایی جدیدی بین

 اقیانوس آرام و اطلس است

نقل و انتقال مسافر ميان بنادر انزلی ايران و باکو 
در آذربايجان از طريق دريا برقرار خواهد شد. 

ــر اين خبر به نقل از خبرگزاری ترند آذربايجان؛  بناب
بحث از سرگيری نقل و انتقال مسافر ميان بنادر ايران 

در خزر و باكو در ميان است. ابتدا ميان بنادر انزلی و 
ــد كه از سال 1998  باكو اين ارتباط برقرار خواهد ش

ميالدی به طور موقت متوقف شده است. 
ــير انزلی – باكو و  ــن خبر می افزايد، تردد در مس اي
ــود و  ــت دو بار در هفته انجام ش باكو-انزلی قرار اس
ــتی هايی كه در اين مسير حركت خواهند كرد،  كش
توان حمل 150 نفر مسافر را دارند. طرف ايرانی نيز 
در آينده قصد دارد كه ارتباط با باكو را از طريق بنادر 

اميرآباد و نوشهر در خزر برقرار سازد.

میان آذربایجان و ایران ارتباط مسافربری دریایی برقرار می شود

عمليات ساخت بزرگ ترين کشتی مسافربری 
 ،Oasis of the Seas و تفريحی جهان به ن�ام
که از س�ال 2006 آغاز ش�ده، به زودی به پايان 

می رسد. 
اين كشتی كه 361 متر طول دارد به سفارش شركت 

ــاخته  Royal Caribbean International س
شده است. سرعت اين كشتی مسافربری نيز در نوع 
خود قابل توجه است، حدود 42 كيلومتر در ساعت. 
ظرفيت آن نيز 4370 نفر مسافر، 1360 نفر خدمه و 

در مجموع 5730 نفر سرنشين است.

بزرگ ترین کشتی مسافربری جهان ساخته می شود

روس�يه طرح هايی برای ايجاد مسير حمل ونقل 
دريايی بين اقيانوس ه�ای آرام و اطلس از ميان 

آب های قطبی را در دست اجرا دارد. 
ــد كه تحقيقات نشان  اين موضوع پس از آن مطرح ش
داد يخ های قطب سريع تر از آنچه كه انتظار می رفت در 
حال ذوب شدن هستند. اين گزارش می افزايد؛ بيشتر 
كشتی هايی كه از بين دو اقيانوس بزرگ جهان عبور 
ــوئز و مصر می گذرند، اما شركت   می كنند از كانال س
عظيم نفتی روزنف روسيه مسير سريع تری را پيشنهاد 
ــای قطب می گذرد. گرم  ــت كه از ميان يخ ه كرده اس
شدن كره زمين مسير پيشنهادی روسيه را به عنوان 
ــت. يك مؤسسه  ــب مطرح كرده اس جايگزينی مناس
ــی به نام پن هادل اعالم كرده  تحقيقات قطبی انگليس
بود كه در تابستان آينده قطب عاری از يخ خواهد شد 
ــال طول خواهد كشيد.  و اين وضعيت به مدت ده س
اخيراً دو كشتی آلمانی از اين مسير قطبی بدون كمك 
ــتی های يخ شكن عبور كرده اند. اكثر اين مسير از  كش
ــيه می گذرد. روسيه قصد دارد تا با  ميان آب های روس
ايجاد اين مسير و دريافت عوارض عبور به كشتی های 

خارجی نيز مسير عبور جديدی را ارائه دهد.

اندونزی صاحب بزرگ ترین ناوگان دریایی حمل مواد شیمیایی جهان می شود

يك ش�رکت کش�تيرانی اندونزی به بزرگ ترين ش�رکت مالك کش�تی های ويژه حمل مواد 
شيميايی در جهان تبديل می شود. 

ــركت كشتيرانی )BLT PT Berlin Laju( اندونزی قصد دارد بخش قابل توجهی از سهام شركت  ش
ــهام شركت CECO نروژ، BLT به  ــتيرانی Camillo Eitzen نروژ را خريداری كند. با خريد س كش
بزرگ ترين مالك كشتی های مخصوص حمل مواد شيميايی در جهان تبديل می شود، عالوه بر اين آسيا 
نيز بار ديگر در صنعت كشتيرانی در جايگاه نخست جهان قرار می گيرد. بحران مالی جهانی تأثير منفی 
ــركت را وادار كرده است كه  ــتيرانی CECO گذاشت به طوری كه اين ش ــركت های كش بر فعاليت ش
بخش قابل توجهی از سهام خود را واگذار كند. ميزان سهام قابل واگذاری اين شركت نروژی 270درصد 
ــت كه در سال جاری عرضه خواهد شد. درآمد كلی CECO طی 12ماه  ــهام كلی اين شركت اس از س
ــته 2/3 ميليارد دالر بوده است. با خريد سهام CECO و دريافت كشتی های سفارش داده شده،  گذش
ناوگان BLT به 157 فروند كشتی حمل مواد شيميايی، 14فروند نفتكش، 42فروند كشتی حمل گاز 

و 50 تا 60  فروند كشتی فله بر، خواهد رسيد.
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بنادر برتر جهان در سال 2008
از سوی نشریه بین المللی کارگوسیستم معرفی شدند

گزارش

زماني که اقتصاد جهاني، دستخوش بحران است و نبض آن بسيار کند مي زند، آمار عمليات انجام شده در 100 
بندر کانتينري دنيا در سال 2008 ميالدي، حكايت جالبي را بازگو مي کند که مؤيد رقابت روزافزون در اقتصاد 

جهاني و صنعت حمل ونقل دريايي در اين سال است. 
آمار و اطالعات زير، توسط نشريه ی بين المللي Cargo Sistem جمع آوري و منتشر شده است و براي اطالع 

عالقه مندان و دست اندرکاران امور حمل ونقل دريايی تقديم می شود. 
گفتنی اس�ت، در آمار، بندرشهيد رجايی در رديف شصت و ششم قرار گرفته که هم اکنون با شش پله ارتقاء، 

در رديف شصتم بنادر برتر جهان جای دارد. 



ميزان رشد )درصد(واحدکانتينر در سال 2008کشوربندررتبه در سال 2008

27/900/00012/5سنگاپورسنگاپور1

26/152/00020/5چينشانگ های2

23/998/0001/9چينهنگ كنگ3

21/099/00014/2چينشن زن4

13/260/47710/1كره جنوبیپوسان5

10/790/60411/8هلندروتردام6

10/650/00019/4امارات  متحده  عربیدبی7

10/256/8294/9تايوانكااوسينگ8

9/890/00011/1آلمانهامبورگ9

9/462/00022/9چينكينگ دائو10

9/430/00033/4چيننينگ  بوـ زئوشن11

9/260/00040/3چينگوانگ ژو12

1/4-8/355/038آمريكالس آنجلس13

8/176/61416/5بلژيكآنتورپ14

7/312/4650/3آمريكاالنگ بيچ15

7/118/71412/5مالزیكالنگ16

7/103/00019/4چينتيان جين17

5/470/00014/6مالزیتانگجونگ پاالپاس18

5/299/1054/1آمريكانيويورك19

4/892/23910/5آلمانبرمرهاون20

4/848/47815/0تايلندالئم چابانگ21

4/627/00015/7چينزيامن22

4/074/48034/6پاناماپاناما23

4/060/00023/1هندجواهر لعل نهرو24

3/900/00017/5اندونزیجاكارتا25

3/813/00018/7چينداليان 26

3/720/6820/6ژاپنتوكيو27

3/445/33717/3ايتالياجيوئيا تائورو28

3/428/1127/1ژاپنيوكوهاما29

3/414/3454/8اسپانياالجسيراس30

3/381/2409/8سريالنكاكلمبو31

3/300/00010/0انگلستانفليكستائو32

3/200/00023/1ويتنامهوشی مينه33
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ميزان رشد )درصد(واحدکانتينر در سال 2008کشوربندررتبه در سال 2008

3/067/5635/5عربستانجده34

3/042/66516/5اسپانياوالنسيا35

2/896/2215/3ژاپنناگويا36

2/864/48927/2تركيهاستانبول37

2/820/2714/8مصرپورت سعيد38

2/800/0006/1فيليپينمانيل39

2/639/00010/4عمانسالله40

2/638/00023/4فرانسهلهاور41

2/610/09912/6اسپانيابارسلونا42

2/604/31020/6آمريكاسوانا43

2/532/9003/6برزيلسانتوس44

2/472/8082/5ژاپنكوبه45

0/2-2/387/911آمريكااوكلند46

2/338/9146/4آفريقای جنوبیدوربان47

2/309/8203/5ژاپناوزاكا48

2/307/7482/4كاناداونكوور49

2/215/4824/1تايوانكی النگ50

2/188/6109/5استرالياملبورن51

2/173/8678/0امارات  متحده عربیشارجه52

2/128/3884/0آمريكاويرجينيا53

2/109/67713/4اندونزیسوربايا54

2/020/72322/2بلژيكزيبروگ55

6/2-2/016/792جامائيكاكينگستون56

2/003/00054/1چينليانگ يون گانگ57

0/7-1/973/504آمريكاسياتل58

6/9-1/924/929آمريكاتاكاما59

1/901/18028/0مالتابندر آزاد مالتا60

1/900/00027/0انگليسسوت هامپتون61

1/900/00053/2چينسوژو62

1/855/02611/9ايتالياجنوا63

1/768/62710/0آمريكاهوستون64

10/9-1/754/376آمريكاچارلستون65

1/723/00022/2ايرانبندرشهيد رجايی66
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ميزان رشد )درصد(واحدکانتينر در سال 2008کشوربندررتبه در سال 2008

1/9-1/723/000كره جنوبیگوانگ يانگ67

1/713/8005/5آرژانتينبوئنوس آيرس68

1/697/72017/1روسيهسن پترزبورگ69

1/696/28210/9استرالياسيدنی70

3/1-1/695/134آمريكاسن جوان71

1/663/80020/8كره جنوبیلی چوان72

1/636/00011/8باهامابندر آزاد باهاماس73

1/558/5117/4تايلندبانكوك74

1/453/2861/2اسپانياالس پالماس75

1/411/37036/1رومانیكانستانزا76

1/411/14612/9مكزيكمانزانيلو77

2/2-1/373/138يونانپيرائوس78

1/371/00035/7چينيينگ كو79

1/363/0215/7كانادامونترال80

1/270/0008/2چينژونگ شان81

1/250/00019/0چينيان تای82

1/247/7504/1تايوانتای چانگ83

1/202/00019/0چينفوژو84

1/187/0404/7ايتالياال اِسپزيا85

1/148/6287/3فلسطين اشغالیحيفا86

1/137/3601/1پاكستانكراچی87

1/125/3821/0آمريكاهونولولو88

1/087/39515/5عربستاندمام89

1/060/00032/2چيننانجينگ90

1/052/99327/0هندچناي91

1/022/2469/0پروكالوا92

1/020/00021/6چينكوانژو93

1/002/2006/5فرانسهمارسی94

984/48125/7مصرالكساندريا95

978/3748/0مصردميتا96

975/39120/3كلمبياكارتاجنا97

958/0209/3بنگالدشچيتاگونگ98

948/6809/8آمريكااورگالدس99

927/2885/3مالزيجوهور100
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ترجمه

راهبري کارآمد
سیستم هاي جدید مدیریت در بندر هنگ کنگ

  مترجم: نوروز محمدخاني

بسيار خوشنودم از اين كه در اين نشست حضور دارم. مقامات بندر هنگ  كنگ به 
خود مي بالند از اين كه ميزبان اين گردهم آيي معتبر هستند كه در آن، مقام هاي 
ــياري از بنادر بزرگ دنيا براي بحث و تبادل نظر پيرامون موضوعات جهاني  بس
ــاني  ــتيراني حضور دارند. از ديد همه ي كس و نگراني هاي مربوط به صنعت كش
ــط هر يك از شركت كنندگان در  ــمار TEUs جابه جاشده توس كه در مورد ش
ــت ايده اي در ذهن دارند، اهميت اين گردهم آيي بديهي و انكارناپذير  اين نشس
است. هرگونه تصميم گيري يا حتي هرگونه تغيير جزيي در ديدگاه ها، احتماالً 
با تأثيري 20 درصدي در آمار جهاني )كه در سال 2006 ميالدي حدود 123 

ميليون TEUs توسط بنادرمان ارائه شد( همراه خواهد بود.  
ــتوركار ما قرار دارد. ايمني و حفاظت محيط زيست  راه بري كارآمد بندر، در دس
ــدری اختصاص يابد.  ــره وري و كاهش هزينه هاي بن ــي بايد به محيط به درياي
ايجاد بندري ايمن، مطمئن و سبز، به عنوان هدفي انكارناپذير، مدنظر مقامات 
ــن هدف، بدون اختالل در روند  ــت يابي به اي همه ي بنادر جهان قرار دارد. دس
جابه جايي مؤثر بار در مسير زنجيره ي تأمين )در شرايط ثبت ركورد فزاينده و 
ــده حمل ونقل بار، همگام با روند جهاني شدن تجارت(، چالشي  پيش بيني نش

مهم و قابل تأمل محسوب مي  شود.
ــال 2002 تا 2006 ميالدي، ظرفيت  ــاله، يعني از س طي يك دوره ي چهار س
ــه 440 ميليون  ــد )از 277 ميليون ب ــدود 60 درص ــي بار ح ــي جابه جاي جهان
ــتفاده از  ــادر و اس ــعه ي بن ــاي توس ــت. راه برده ــه اس ــش يافت TEUs( افزاي
سيستم هاي مديريت با پيامدهاي مثبت و ثمربخش همراه بوده است. مقام هاي 
بندر هنگ كنگ در تالش براي افزايش كارايي و بهره وري، قرباني موفقيت هاي 
به دست آمده مي شوند. بهبود و توسعه در مديريت، زنجيره ي تأمين و تسهيل 
ــه  ــت كه كاال هم اكنون )در مقايس ــص گمركي، بدان معني اس ــد ترخي در رون
ــاورت منبع بار قرار  ــود. نزديكي يا در مج ــته( راحت تر ترخيص مي ش با گذش
ــتن، هيچ گونه تضميني براي افزايش ظرفيت بار محسوب نمي شود. رقابت  داش

ــدت  ــتگي ش بين بنادر در زمينه هاي هزينه، كارايي و ميزان صالحيت و شايس
ــت. فكر مي كنم هنگ كنگ در اين زمينه مي تواند ادعا كند )به دليل  يافته اس
ــاير بنادر جنوبي چين( كه در حوزه ی رقابت بندری، از  ــعه ي سريع در س توس

قابليت ها و ظرفيت هاي كارشناسانه برخوردار است.  
ــش يافته  ــتي راني كاه ــري، زمان كش ــن آوري ناوب ــرفت ف ــه به پيش ــا توج ب
ــه موقع  ــر تحويل ب ــا تأكيد ب ــن ب ــره ي تأمي ــدرن زنجي ــت م ــت. مديري اس
ــت كه  ــوب كاال، بدان معني اس ــدم رس )just – in – time delivery( و ع
ــارت زايي مبني بر  ــدر با پيامدهاي جدي و خس ــه تأخيردر  عمليات بن هرگون
ــا از بين رفتن كاالهاي  ــل فروش، اختالل در روند توليد، ي ــت دادن فص از دس
ــاير كاالهاي فاسدشدني( همراه خواهد بود. در  ناپايدار )مانند مواد غذايي يا س
ــارت از شركت هاي كشتي راني و بنادر مي تواند مهم  نتيجه، ادعاي دريافت خس

و قابل توجه باشد. 
ــؤوليت اجتماعي بنادر به چشم  به عالوه، انتظارهای فزاينده اي در زمينه ي مس
مي خورد. از مقامات بنادر هنگ كنگ خواسته مي شود، كه هم جريان جابه جايي 
روان كاال هم ايفاي نقش به عنوان يك گيت كيپر )Gate – keeper( به منظور 
تأمين امنيت جهاني وهم ايفاي نقش به عنوان يك بازي گر كليدي در مبارزه با 
 ،)ISPS آلودگي را تضمين كنند. پيشنهادهاي افزايش امنيت )مانند استاندارد
اسكن 100 درصدي كانتينرها، تمهيدات زيست محيطي )مانند سوخت تميزتر 
ــاحل و ايجاد نيروگاه هاي برقي در  ــت س ــتي ها( و حمل ونقل در پش براي كش
نواحي ساحلي براي تأمين انرژي، عمليات با هدف كاهش مصرف انرژي فسيلي 
ــيار تأثيرگذار  ــش آلودگي هوا، بي ترديد از جمله تمهيدات و اقدامات بس و كاه
)كه ارزش حمايت شدن دارند( محسوب مي شوند. مشكالت در نحوه ي اجراي 
ــاخص هاي رقابت و بهره وري،  ــن تمهيدات در بنادر، بدون در نظر گرفتن ش اي
نمود مي يابند. در اينجا پرسشي جدي  مطرح مي شود، چه كسي بايد در نهايت، 

صورت حساب را پرداخت كند؟   

نقط�ه نظرات آقاي »فرانس�يس ه�و« وزير حمل ونق�ل هنگ کنگ در 
خصوص به کارگيري سيس�تم هاي جديد مديريت در بندر هنگ کنگ 

:)World Ports Summit( در جريان نشست ورلد پورتس
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ــت، كار راحتي  ــده در اين نشس بنابراين اظهار نظر در مورد مباحث مطرح ش
ــراي ارائه ي  ــه در آن، تدوين چارچوبي ب ــتي ك ــت. به همين علت، نشس نيس
ــهيل در روند همكاري و ايجاد توافق عام،  ــهيم شدن در آن، تس تجربيات و س

لحاظ شده باشد، براي توسعه ي پايدار بنادرمان سودمند خواهد بود.
ــياري از همكاران مان در اقصي نقاط جهان،  در اين جا بايد اعتراف كنم كه بس
به بندر هنگ كنگ غبطه مي خورند. تقريباً همه ي عمليات بندري و كشتي راني 
ــرد رقابتي  ــات و بر پايه ي رويك ــط عرضه كنندگان خدم ــگ، توس در هنگ كن
ــاً نقش  ــود. دولت، اساس ــل توجيه به لحاظ تجاري، انجام مي ش ــد و قاب كارآم
ــاخت هاي ضروري و ايجاد محيطي پويا  ــهيل كننده اي در فراهم آوري زيرس تس
ــاخص هايي چون  ــكوفايي تجارت را ايفا مي كند. بنادر ما با تكيه بر ش براي ش
ــن در امور گمركي و  ــفاف و روش بندر آزاد، برخورداری از قوانين و مقررات ش
ــاختاری قوي، دولت  ــتن چارچوب حقوقي با س ــص كاال، در اختيار داش ترخي
ــارت جهاني، )به ويژه  ــدي قابل مالحظه در تج ــز و اخذ ماليات كم، از رش تمي
ــدن درهاي چين به روي بازار بين المللي(، سود برده اند. سال ها بود كه  با بازش
ــادرات از ناحيه ي  ــه ي جنوبي چين، در حوزه ي ص ــدر هنگ كنگ در منطق بن
ــتيبانی  كننده را ايفا  دلتاي رودخانه ي پيرال )Pearl River Delta( نقش پش
ــاركتي  ــش مرتبط با آن در اقتصاد هنگ كنگ، از مش ــرد. اين بندر و بخ مي ك
حائز اهميت برخوردار است. در سال 2006 ميالدي، بندر هنگ كنگ با فراهم 
ــغلي، سهمي 2/5 درصدي را در رشد ناخالص ملي  آوردن 110 هزار فرصت ش
كشور به خود اختصاص داد. اما در رويارويي با رقابت و محيط اقتصادي، دچار 
ــد. در اين جا اين پرسش ها مطرح اند، از  ــانات سريع خواهيم ش تغييرات و نوس
ــتيم؟ چگونه بايد موقعيت خود را با توجه به  ــا، در حال رفتن به كجا هس اينج

اين روند تنظيم كنيم؟
ــتي  ــه به همت اتحاديه ي مالكان كش ــه اي تخصصي ك ــدي پيش در جلس چن
ــي محيط  ــد، به بررس ــوردي هنگ كنگ برگزار ش ــگ و وزارت دريان هنگ كن
ــتي راني و لجستيك و در سطحي  مبهم و ناپايداري كه صنعت دريانوردي، كش
ــترده تر اقتصاد جهاني را احاطه كرده است، پرداختم. افزايش قيمت نفت،  گس
ــكا و اروپا، افزايش  ــوس در اقتصاد آمريكا و بحران مالي در آمري ــش محس كاه
تورم و تأثير آن بر ارزش پول به ويژه يوان چين، بندر هنگ كنگ را در چهارراه 

توسعه ي اقتصادي قرار داده است.  
ــه كاهش فعاليت هاي  ــش فعاليت هاي اقتصادي )و در نتيج ــو با كاه از يك س
ــي اقتصاد و از  ــي از بحران جهان ــي به ويژه حمل ونقل دريايي( ناش حمل ونقل
ــل ورود بنادر جديد به  ــم ظرفيت صنعت، به دلي ــوي ديگر، با افزايش حج س
ــرويس دهي، رقابت جدي  تري را بين بنادر خواهيم داشت. از سوي  چرخه ي س
ديگر، قدرت بنادر قديمي در زمينه ي به كارگيري فن آوري هاي جديد با هدف 
افزايش ميزان كارايي و بهره وري، رو به كاهش است. اين روزها، الگوي مديريت 
ــايه( يك  ــه ويژه با مالكيت ارضی بنادر همس ــتم راه بري را مي توان )ب و سيس

ــبه كپي برداري كرد. همه ي اين نكات، بدان معني است كه بندر هنگ كنگ  ش
ــد و خدماتي با ارزش افزوده ي باال ارائه كند. اما  ــد توان رقابتي جديدي بياب باي
ــت كه  ــت نخورده باقي مانده اس چگونه و چه خدماتي با ارزش افزوده باال، دس
ــط راه بران خالق و بسيار رقابت پذير بندر ما فراهم آيد؟ پاسخ به اين  بايد توس
ــؤال، به ويژه براي دولتي كه نقشي در راه بري و عمليات بنادر تجاري ندارد،  س

بسيار دشوار است. 
بنده به دليل مسؤوليت پيشين خود )دبير دائم كميسيون فن آوري اطالع  رساني 
ــتفاده  ــرفته، اميدهايي مي آفريند. اس و ابداعات(، بر اين باورم كه فن آوري پيش
ــي ناوبري، ضمن صرفه جويي در مصرف كاغذ، اطالعات  از تجهيزات الكترونيك
ــتي ها فراهم مي كند. سيستم ترخيص الكترونيكي بار در  به روزتري را براي كش
بنادر كه قرار است به زودي توسط وزارت دريانوردي معرفي شود، باعث كاهش 
تشريفات دست و پاگير اداري و افزايش بازدهي و كارايي خواهد شد. راه اندازي 
ــتم اطالع رساني و ره گيري هوشمندانه بار، به مديريت ناوگان براي  نوعي سيس
ــه ي ره گيري كمك خواهد كرد.  ــري محموله ها و در نهايت كاهش هزين ر ه گي
تأمين زمين براي جذب سرمايه و سرمايه گذاري در مراكز لجستيكي، زمينه ي 
جذب تأمين كنندگان اصلي خدمات در هنگ كنگ را فراهم خواهد آورد. موارد 
ــده اقداماتي است كه توسط دولت هنگ كنگ براي باال بردن توان رقابتي  يادش

بندر و بخش پشتيباني صورت گرفته است.   
از سوي ديگر، بايد اذعان داشت كه اقدامات يا تمهيدات ياد شده، راه حل هايي 
ــي منطقه تضمين  ــگ را در عرصه ي رقابت ــدر هنگ كن ــتند كه حيات بن نيس
ــتند كه  ــه اقدامات، تالش هاي تدريجي و كوچكي هس ــد. در واقع اين گون كنن
ــط مسؤوالن بندر به عنوان تسهيل كننده در راستاي ارائه ي مساعدت هاي  توس
ــي و تخصصي فراهم مي آيند. بندر هنگ كنگ به عنوان يك بازار  مديريتي، فن
اقتصادي آزاد با حداقل مداخله ي دولت در امور، به پيشرفت هاي شايان توجهي 
ــايد بيان اين ادعا كمي خودخواهانه باشد كه در نهايت،  ــت يافته است. ش دس
ــبيه سيستم حاكم بر بندر هنگ كنگ(  ــتم بازار آزاد )ش تحت لواي نوعي سيس
ــايي و مهم تر از همه، مبتني  بايد بر قوه ي ابتكار، كارداني و تدبير، روح كارگش
بر خالقيت هاي سودده در حوزه ي فعاليت هاي لجستيكي و راه بري بندر، توسط 
ــيري جديد و  ــت اندركاران اين بخش با هدف هدايت بندر به مس راه بران و دس

بهبود اعتبار آن، تكيه كرد.  
براي دست يابي به اين هدف، برگزاري اين گونه نشست ها و بحث و تبادل نظرهاي 
ــرون از اتاق كنفرانس، براي بندر هنگ كنگ و مقامات آن در  ديگر، درون و بي
ــش ميزان همكاري ها  ــم آوردن زمينه ي تبادل ديدگاه ها و افزاي ــتاي فراه راس
ــيار حائز  ــت( بس ــياري از امور مرتبط )كه براي همه با نگراني همراه اس در بس
ــت. در يك زنجيره ي جهاني تأمين، همه ي بنادر به صورت مستقيم  اهميت اس
يا غيرمستقيم، با يكديگر در تماس اند و برگزاري اين گونه نشست ها و رويدادها، 

فرصتي با ارزش براي طرح ديدگاه هاي گوناگون در توسعه ي بنادر است. 
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مقاله

دریای بسته یا باز
رژیم حقوقي دریاي خزر و استراتژی همسایگان

 علي فرهادي محلي



ايران از مزيت ژئوپليتيكي بهره مي برد. جمهوري اس�المي ايران، عضوي از مجموعه ی کش�ورهاي خاورميانه اس�ت و بخش�ي از زيرمجموعه ی 
آس�ياي جنوب غربي اس�ت و با اين حال، عضوي از گروه کش�ورهاي خليج فارس و درياي خزر نيز محس�وب می شود. اگرچه درياي خزر، همواره 
براي کش�ورهاي س�احلي و مردم آن داراي اهميت بوده، اما تحوالت بعد از فروپاش�ي اتحاد جماهير شوروي، اهميت اين حوزه را به مراتب، بيش 
از گذش�ته کرده اس�ت. از سال ها پيش، ش�يالت و حمل ونقل از مهم ترين ويژگي هاي بهره مندي کشورها از حوضه ی آبي خزر به حساب می آمده 

است. اکتشاف و استخراج منابع هيدروکربني، اين اهميت را چند برابر کرده است. 
از شروع جنگ اول ايران و روسيه، در سال 1813 ميالدي و انعقاد معاهده ی مودت ايران و روسيه در 1921 ميالدي، تا قرارداد دريانوردي و تجارت 
بين اتحاد جماهير ش�وروي و ايران در س�ال 1940 ميالدي و همچنين س�قوط شوروي در 1991 ميالدي، نش�ان می دهد که همه ی اين تحوالت، به 
گونه اي منافع ملي ما را در اين منطقه تحت تأثير قرار داده اند. افزايش حساس�يت، نس�بت به تحوالت خاورميانه از يك طرف و رش�د اقتصادي 

غول هاي آسيايي همچون چين و هند از طرف ديگر، باعث آن شده است که مسايل حوضه ی خزر، تحت شعاع قرار گرفته  شوند.
جمهوري اسالمي ايران، از کم ترين و پيچيده ترين سواحل در بين کشورهاي حاشيه ی خزر برخوردار است )حدود 11 درصد(؛ که تقسيم درياچه 
براس�اس خطوط مياني، منجر به کاهش س�هم ايران خواهد ش�د. به همين دليل، ايران بر رژيم مش�اع در درياي خزر براساس قراردادهاي 1921 
و 1940ميالدي، به گونه اي که همه کش�ورها به صورت مش�ترک از منابع درياي خزر بهره مند ش�وند، تأکيد داشته است. ايران، تقسيم درياچه ی 
خزر به صورت مس�اوي و برخورداری بر 20 درصدي براي هر يك از کش�ورها را هم براس�اس اصل انصاف دنبال کرده اس�ت. روسيه، تنها همراه 
جمهوري اس�المي ايران در تأکيد بر قراردادهاي دوران اتحاد ش�وروي بود؛ البته اين سياس�ت هم تغيير کرد و روسيه با قزاقستان و آذربايجان، 
به توافق هايي دس�ت يافته اس�ت. از آن به بعد، روس�يه سياست مشاع در س�طح دريا و تقسيم در زير بس�تر درياچه را هدف قرار داد که رژيم 
حقوقي دوگانه، براي اين درياچه محس�وب می ش�ود. البته اين سياست، پاسخي به نيازهاي روسيه بود. روسيه، مايل به تقسيم سطح آب نيست، 
زيرا ناوگان نظامي اش، برتري اين کش�ور را تضمين کرده اس�ت؛ ولي در مورد زير بس�تر اين درياچه، با دو کش�ور ياد شده به توافق دست يافت. 
اين تصميم، کاماًل بر خالف جهت گيري هاي س�ابق روس�يه بوده است. روس�يه، براساس قرارداد سال 2003 ميالدي، 64 درصد از اين درياچه را با 

قزاقستان و آذربايجان تقسيم کرده است.
با وجود اين، هنوز رژيم حقوقي مورد توافق همه ی همس�ايگان، ايجاد نشده اس�ت. قراردادهاي دوجانبه، نتوانسته اند به اختالفات در حوزه هاي 
مش�ترک پاي�ان دهن�د. با توجه به اين که کش�ورهاي س�احلي، پيش از اين بارها بر ضرورت رس�يدن به اجم�اع در اين زمين�ه تأکيد کرده اند، 
کش�ورهاي ياد ش�ده در عمل، براي تقسيم20-20 براي ايران و ترکمنستان، شرايط را غيرممكن ساخته اند. جمهوري اسالمي ايران، از يك طرف 
بر قراردادهاي 1921 و 1940 ميالدي و از طرف ديگر به تقسيم 20 درصدي درياچه تأکيد کرده است. در حالي که براساس الگوهای موجود تقسيم 
درياچه هاي داخلي در ميان کش�ورهاي جهان، آن ها مذاکرات را از ميزان س�واحل خود براي کس�ب منافع بيش�تر آغاز مي کنند. به اين ترتيب، 

روسيه با تغيير رويكرد و به دنبال تأمين منافع خود، تقسيم درياچه بر مبنای زير بستر را دنبال کرد.

درياي خزر
ــكي در كره زمين است. مساحت  درياي خزر، بزرگ ترين درياچه ی درون خش
ــانات سطح آن، حدوداً 424/200 كيلومتر مربع،  درياي خزر، صرف نظر از نوس
ــاي داخلي ميان 5  ــور جهان و مجموعه ی آب ه ــن درياچه ی آب ش بزرگ تري
ــور ايران، آذربايجان، تركمنستان، قزاقستان و روسيه است. درياي خزر، از  كش
ــمال تا جنوب 1/204 كيلومتر طول دارد و عرض متوسط آن 320 كيلومتر  ش
است و محيطي برابر 6/500 كيلومتر را در بر می گيرد. مساحت آن، 376/000 
ــت كه حدود 28 متر پايين تر از سطح آب درياهاي آزاد قرار  كيلومتر مربع اس
ــواحل ايران، عمق دريای  ــت؛ اما در س دارد. اكثر نقاط آن داراي ارتفاع كم اس

خزر، تا 1000 متر هم می رسد.
ــت كه، بيش  ــاحلی درياچه ی خزر، در حدود 7000 كيلومتر اس طول خط س
ــر از 1000 كيلومتر از اين طول، به  ــور و كمت ــر آن، به 4 كش از 6000 كيلومت
ــده  ــيده ش ايران تعلق دارد . از آن جا كه طول آن در جهت نصف النهاري كش
ــت، از اختالف قابل توجه درجه ی حرارت در نقاط مختلف، برخوردار است،  اس
ــديد مي  كند. كم عمق ترين بخش  ــه وجود اعماق متفاوت نيز اين وضع را تش ك
ــكيل  ــزر، با ژرفاي 4- 8 متر، تنها يك درصد از كل حجم آب را تش ــاي خ دري
ــوم كل دريا را  ــت كه حدود يك س ــر عمق آن، 1/025 متر اس ــد. حداكث مي  ه
ــود. حداكثر عمق خزر در سواحل ايران، 980 متر است؛ در حالي  شامل مي  ش
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ــود. در  ــيه، حدود 50 متر برآورد می ش ــواحل روس كه حداكثر عمق آن در س
فصل زمستان، در حالي كه در كرانه هاي جنوبي، حرارتي بين 8- 10 درجه ی 
ــمالي، آب درياچه يخ مي  بندد؛ به طوري كه  ــانتيگراد دارد، در كرانه هاي ش س
ضخامت تكه هاي يخ، به حدود 2 متر نيز مي  رسد. گرچه اين دريا و يا درياچه 
ــت، اين كه ايرانيان از  ــه نام هاي مختلفي خوانده اند؛ اما آن چه محرز اس را ب
گذشته هاي دور، از درياي خزر براي حمل ونقل استفاده مي كرده اند. همچنين 
ــينان آن، از راه صيد ماهي و استفاده از آبزيان  اين دريا، محل ارتزاق ساحل نش
بوده است. به جز فاصله ی زماني ميان معاهده تركمان چاي در 1828 ميالدي، 
ــتي بين ايران و اتحاد شوروي سوسياليستي در 1921 ميالدي،  تا پيمان دوس
كه به نوعي دسترسي به اين دريا براي ايرانيان محدودتر شد، حكومت  و مردم 
ــيه تزاري، اتحاد  ــترك با روس ايران، از درياي خزر به صورت انحصاري و يا مش

شوروي و فدراسيون روسيه، استفاده مي كرده اند.

تاريخچه ی  دريای خزر
ــتمر با  ــم قبل از ميالد تا به امروز، در ارتباط مس از آن جا كه ايران از قرن شش
ــده اي از تاريخ، امنيت تمامي پهنه ی آبي اين  ــاي خزر بوده، در مقاطع عم دري
دريا و سواحل مجاور به سرزمين خود را تأمين نموده است. از قرن پنجم قبل 
ــي،  ــالد تا قرن هفتم بعد از ميالد، كه همزمان با امپراتوري هاي هخامنش از مي
اشكاني و ساساني بود، ايران كم و بيش بر سراسر اين پهنه آبي حاكميت ويژه 

داشت و در واقع، خزر به عنوان درياچه ی داخلي براي ايران تلقي می شد.
ــد از ميالد، با ظهور امپراتوري خزر، اين  ــرن هفتم تا اواخر قرن يازدهم بع از ق
ــيان از يك  ــه در مظان تعامالت ويژه بين امپراتوري هاي امويان و عباس درياچ
طرف و خزرها از طرف ديگر قرار گرفت. در دوران امپراتوري سلجوقي، اين دريا 
به كنترل آنان درآمد. با ظهور مغول و گسترش قلمرو آن تا شرق اروپا، درياي 
ــد؛ ولي بعد از تقسيم امپراتوري بين  خزر در محدوده ی اين امپراتوري واقع ش
ــينان و فرزندان چنگيزخان و به ويژه اردوي زرين و اردوي سفيد از يك  جانش
ــوي ديگر و بروز رقابت ها و برخوردهايي  ــو و استقرار ايلخانان در ايران از س س
ميان آن ها، وضعيت درياي خزر تغيير يافت. با پيروزي هاي نظامي امير تيمور، 

درياي خزر در قلمرو حاكمان تيموري قرار گرفت.
از آغاز سلسله ی صفويه تا اوايل قرن 19 ميالدي، گستره ی قلمرو ساحلي ايران 
از يك سو تا شمال قفقاز و از طرف ديگر، تا شمال تركمنستان امروزي كشيده 
شد. از طرف ديگر، با ظهور پتر كبير و گسترش قلمرو روسيه به طرف شرق و 
ــت يابي به بندر آستراخان، روسيه به عنوان قدرت ساحلي نوخاسته درياي  دس

خزر ظاهر گرديد. از اين تاريخ، روسيه برآن شد، تا قلمرو خود را به سوي قفقاز 
و شمال درياي خزر در جهت آسياي مركزي گسترش دهد. انجام اين مقصود، 
ــد. در  منجر به مراودات و برخوردهايي با دولت ها و حكومت هاي وقت ايران ش
سال 1722 ميالدي كه ايران دچار فتنه ي افاغنه و بحران هاي داخلي بود، پتر 
ــتفاده كرد و شهرهاي باكو، دربند و رشت را به تصرف  كبير از موقعيت سوءاس
ــهرهاي  ــنت پترزبورگ در 1723 ميالدي، ش درآورد. به موجب عهدنامه ی س
دربند، باكو و مناطق گيالن، مازندران و استرآباد به روسيه واگذار شد. در سال 
1729 ميالدی، مطابق با عهدنامه ی رشت، اشرف افغان نواحي ديگري از ايران 
را به روسيه واگذار كرد؛ اما با ظهور نادر، روسيه با عقد قرارداد 1732 رشت و 
1735 گنجه، تمام مناطق ايران به جز باكو و دربند كه هم اكنون در جمهوري 
ــيه قراردارد را تخليه كرد و به دولت ايران تحويل داد. نادر، تا  ــتان روس داغس

گنجه پيش رفت و روسيه، وادار به عقب نشيني شد. 
از ابتداي قرن نوزدهم، الكساندر- امپراتور روسيه- برآن شد كه در قفقاز، نفوذ 
ــيل  ــيه را مجدداً احيا كند و براي اين منظور، نيروي نظامي به قفقاز گس روس
ــت. اين مسأله، باعث رويارويي ايران و روسيه شد كه پيامد آن، دو قرارداد  داش
ــود. به موجب اين دو  ــاي در 1828 ميالدي ب ــتان در 1813 و تركمان چ گلس
قرارداد، ايران كليه ی سرزمين هاي خود در قفقاز و ماوراي آن، از جمله دربند، 
گرجستان، باكو، گنجه، ايروان، نخجوان و قره باغ را از دست داده و همچنين از 

كشتيراني در درياي خزر نيز محروم شد. 
ــيه كه خود را به  ــت جديد انقالبي در روس ــالدی، دول ــه 1921مي در 26 فوري
ــيه مي خواند، با انعقاد عهدنامه اي،  ــتي روس ــوروي سوسياليس نام جمهوري ش
ــده در عهدنامه تركمانچاي را ملغي كرد و  كليه ی محدوديت هاي پيش بيني ش
ــتيراني در لواي پرچم هاي خود، از حقوق  دو طرف توافق كردند كه در امر كش
ــوروي  ــد. موافقت نامه ی بين ايران و اتحاد جماهير ش برابر بهره مند خواهند ش
ــوص صيد ماهي در  ــر 1927ميالدی، در خص ــتي، مورخ اول اكتب سوسياليس
ساحل جنوبي درياي خزر، به اضافه پروتكل ها و ياداشت هاي مبادله شده ميان 
ــناد مبادله شده بين دو كشور است. در پنجم فروردين  طرفين نيز از جمله اس
1319 شمسی)25 مارس 1940 ميالدی(، قرارداد بازرگاني و بحرپيمايي بين 
دولت شاهنشاهي ايران و اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي امضا شد. نتيجه 
ــور ايران و شوروي، طرز  ــناد و معاهدات موجود بين دو كش آن كه، بر طبق اس
تلقي هر دو دولت، آن بود كه اين دريا، همواره به صورت مشترك باقی باشد و 

بهره برداري از آن، توسط هر دو طرف، به طور مساوی انجام شود.
ــتي 1921 و قرارداد مربوط به بحرپيمايي و تجارت بين  گرچه در پيمان دوس



ــالدی، و همچنين در معاهدات  ــوروي در 1940 مي ــران و اتحاد جماهير ش اي
مزبور، درياي خزر به عنوان دريايي مشاع تلقي شده است و هرگونه بهره برداري 
ــد، اما هيچ گونه مرزي در دريا،  ــط كشورهاي ثالث ممنوع اعالم ش از آن، توس
ــور، در ماهي گيري و  ــت و هر دو كش ــده اس ــوروي تعيين نش ميان ايران و ش
ــاوي برخوردار بوده اند. اما در عمل، دولت شوروي از  دريانوردي، از حقوق متس
ــط رودخانه آستاراچاي در شمال  ــال 1934 ميالدی، با ترسيم خطي از وس س
ــنقلي در شمال بندر تركمن در  ــتارا در غرب خزر، به ميانه خليج حس بندر آس
شرق خزر، اين درياچه را به طور غيررسمي، ميان دو كشور تقسيم كرد. گرچه 
ــاًل هر دو دولت  ــرزي را نپذيرفت، ولي عم ــران هرگز وجود چنين م ــت اي دول
سكوت پيشه كردند و فعاليت هاي اقتصادي خود را در دو طرف خط ترسيمی، 

محدود كردند.
ــت هايي بين وزارت خارجه ی ايران و  ــپتامبر 1962 ميالدی، يادداش در 15 س
اتحاد شوروي رد و بدل شد، كه در آن، دولت ايران مشخص كرده بود كه به هيچ 
كشور خارجي اجازه نخواهد داد كه از خاك ايران به عنوان پايگاهي براي استقرار 
موشك، جهت هدف قرار دادن خاك اتحاد شوروي استفاده كند، اين موضوع به 
آن معنا بود كه ايران در آن زمان، علي رغم نزديكي زياد به اياالت متحده آمريكا، 
ــتقر كردن موشك هاي غيرمتعارف و از جمله موشك با كالهك هسته اي  از مس
ــمال ايران، جلوگيري كرد. )به موقعيت زماني اين يادداشت ها كه پس از  در ش
بحران خليج خوك ها و مقارن با اقدام براي استقرار موشك هاي روسي در خاك 
كوبا است، بايد توجه كرد( سپس در همان زمان، مذاكراتي بين عباس آرام، وزير 
ــفير شوروي در تهران  امور خارجه ی وقت ايران و نيكالي ميخائيلويچ پگوف، س
انجام شد. اين مذاكرات، به دو نتيحه رسيد. اول آن كه ايران به هيچ وجه، قصد 
در اختيار گذاردن خاك خود براي حمله ديگران به شوروي را ندارد و بنابراين، 
شايد بتوان گفت كه بندهاي 5 و 6 معاهده 1921 با تعهد ايران، ديگر مفهومي 
ــت كه بنابر ادعاي برخي سياست مداران  ــت و نتيجه ی دوم، آن اس ــته اس نداش
ــور در درياي  ــرزمين، آب و فضاي دو كش ايراني، مرز و مبناي عدم تجاوز به س

خزر، خط آستارا- حسنقلي تعيين شد.

رژيم حقوقي دريای خزر
ــش دارد، فهميدن اين  ــي كه در تحليل وضعيت درياچه ی خزر نق ــن عامل اولي
ــاب مي آيد، يا  ــته به حس ــته يا نيمه بس ــت كه آيا »خزر« درياي بس مطلب اس
ــت كه  ــود. نتيجه ی اين بحث آن اس ــناخته می ش اين كه به عنوان درياچه ش
ــود، در تحديد حدود، تابع  ــته محسوب ش ــته يا نيمه بس اگر »خزر« درياي بس
ــمار  ــه حقوق درياها خواهد بود و اگر درياچه، به ش ــررات الزامات مربوط ب مق
ــود. بايد  آيد، روش ديگري براي تعيين رژيم حقوقي آن بايد در نظر گرفته ش
سعي در مقايسه ی وضعيت درياچه ی خزر با مقررات كنوانسيون 1982 حقوق 
ــط دولت ها به  ــود، زيرا تحليل علمي آن، ربطي به آن چه عماًل توس درياها ش
ــامان دهي حقوق مربوط به  ــترك براي س منظور ايجاد نوعي توافق و اراده مش
درياچه خزر اتخاد شده، نخواهد داشت. همان طور كه گفته شد، مطابق ماده ی 
ــد، در  ــور محاط باش ــوق درياها؛ اگر دريايي ميان چند كش ــات حق 122 الزام
ــيون حقوق درياها خواهد شد كه داراي يك  ــمول ضوابط كنوانس صورتي مش
ــد. يكي از  ــاي آزاد يا اقيانوس باش ــك رودخانه، به دري ــراه طبيعي، حتي ي آب
ــت. هر چند كه در واقع  موارد اختالف در مورد درياچه ی خزر، همين آبراه اس
چنين آبراهي وجود دارد، ولي گروهي معتقدند: اتصال درياچه ی خزر از طريق 
كانال هاي رودخانه ولگا به آب هاي آزاد، مجرايي طبيعي به شمار نمي رود، بلكه 
ــت روس ها است. همچنين، اسناد سومين اجالس كنوانسيون ملل  ساخته دس
ــواد 122 و 123، به عنوان  ــان مي دهد كه م متحد در مورد حقوق درياها، نش
كوششي در محدود كردن كاربرد كنوانسيون به درياهاي معين نبوده، بلكه، به 

منظور شناسايي اشكال مشخص درياها بوده است. بنابراين، خزر، درياي بسته 
ــته نيست، بلكه درياچه است، و در نتيجه، الزامات حقوق درياها در  يا نيمه بس
ــاحلي در  ــورهاي س مورد آن، قابل اعمال نخواهد بود. نكته ی ديگر اين كه، كش

اجالس آلماآتي، صريحاً اعالم كردند كه خزر دريا نيست، بلكه درياچه است.
براساس اصول كلي حقوق بين الملل، رويه ي كشورها و نوشته هاي حقوق دانان 
ــتند، بايد توسط  ــور هم مرز هس ــته، درياچه هايي كه با بيش از يك كش برجس
ــوند. بنابراين، رژيم حقوقي  ــاحلي تقسيم ش ــورهاي س توافق نامه اي ميان كش
ــوق مربوط به  ــاي آبي، حق ــد: مرزه ــامل اين موارد باش ــزر بايد ش ــاي خ دري
كشتيراني، محيط زيست، شيوه ی حضور كشتي هاي جنگي و ديگر فعاليت هاي 
ــتر دريا و... تدوين يك رژيم حقوقي  ــيم منابع سطح و بس نظامي، نحوه ی تقس
ــاحلي و بيگانه در اين  جامع، مي تواند اختالفات مربوط به حضور دولت های س
ــي از استفاده ی سودجويانه از اين دريا را رفع  ــكالت ناش دريا را حل كند و مش

نمايد.
ــور در كناره هاي  ــوروي، تنها دو كش ــي اتحاد ش ــه هر حال، تاقبل از فروپاش ب
ــوروي،  ــوروي. در اتحاد ش ــت: ايران و اتحاد جماهير ش درياي خزر وجود داش
ــتخراج نفت و گاز  ــيالت، اس ــهيل در كار اداره ی اين دريا در امور ش براي تس
ــدام به يكي از  ــيم كرده بودند كه هرك ــمت تقس ــل، آن را به 6 قس و حمل ونق
ــه: بخش آذربايجان،  ــت. از جمل ــوروي تعلق داش جمهوري هاي درون اتحاد ش
داغستان، كالميكيا، روسيه، قزاقستان و تركمنستان. آن چه كه بر اثر فروپاشي 
اتحاد شوروي رخ داد، همسايگان اين دريا را از دو كشور، به پنج كشور افزايش 
ــور قبلي، بلكه تنها با  ــه در اثر دگرگوني در هر دو كش ــا اين افزايش، ن داد. ام

شكاف در نظام حكومتي يك كشور ساحلي، يعني اتحاد شوروي، رخ داد. 
ــر زبان ها  از اين پس، موضوعي به نام نظام حقوقي حاكم بر اين درياچه، بر س
افتاد: رژيم حقوقي درياي خزر است كه وجود مرز و يا عدم وجود آن را تبيين 
ــته، از عوامل  می كند. رژيم حقوقي درياي خزر و تحوالت آن طي دهه ی گذش
ــتراتژيك و امنيت انرژي در جهان  ــي، ژئوپلتيك، اس مختلف اقتصادي، سياس
ــده و به خصوص از 1994 ميالدی، تاريخ شكل گيري كنسرسيوم هاي  متأثر ش
مهم نفتي و گازي بين المللي در كشورهاي حاشيه ی خزر براي سرمايه گذاري، 
ــتر دريا، اين بحث، جدي تر شده  ــاف و بهره برداري از منابع بس ــعه، اكتش توس
ــت. تاكنون، چهار رويكرد براي تعيين رژيم حقوقي درياي خزر مورد توجه  اس

قرار گرفته است:

1- غيرنظامي کردن درياي خزر 
ــه عنوان منطقه  ــاي خزر، اين دريا ب ــاي مربوط به دري ــي از قرارداده در برخ
ــت كه منطقه ی صلح، هيچ نوع  ــت. اما بايد توجه داش ــناخته شده اس صلح ش
ــخصي براي كساني كه بر سر اين مسأله به توافق رسيده اند،  تعهد حقوقي مش
ــت مبني بر تهديد  ــته، ايران هيچ گاه از ذهني ــاد نمي كند. گرچه در گذش ايج
ــت كه نوع  ــوروي رها نبود، اما در عين حال، بايد توجه داش ــط اتحاد ش توس
ــوروي در جنوب سرزمين اش، چنان بود كه گفته می شد،  چيدمان نيروهاي ش
ــتي كه از  ــه ی حمله به ايران از طريق آب هاي خزر نبود. تنها برداش در انديش
ــت كه دولت ها متعهد مي شوند  ــت، اين اس مفهوم منطقه ی صلح مي توان داش
ــتفاده نكنند. غيرنظامي كردن  ــه از ابزارهاي نظامي براي تهديد يكديگر اس ك
دريا، به معناي رضايت طرفين بر انتقال سالح ها از منطقه مزبور به نقاط ديگر 
ــت. مسأله ی ديگر، تعيين سقف مشخص براي سالح هاي معين و يا پذيرش  اس
ــته اي و يا كشتار جمعي است. موضوع  ــالح هاي هس طرح منطقه ی عاري از س
ــيه در  ــدن درياي خزر، در تعامل نزديك با رهيافت نظامي روس ــي ش غيرنظام
ــيه، با غيرنظامي كردن درياي خزر مخالف است، زيرا  ــت. روس درياي خزر اس
ــي"، نماينده ی ويژه ی  ــاوگان را در اين دريا دارد. "كالوژن ــد قوي ترين ن مي دان
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ــت كه غيرنظامي كردن  ــيه در امور درياي خزر، معتقد اس ــور روس رييس جمه
دريای خزر، نياز به 10، 20 و يا 30 سال زمان دارد. اين كه برخي از كشورهاي 
ساحلي، تاكنون نيز در اين مورد صحبت مي كنند، نشانه ی باقي ماندن تنش ها 
ــتان و قرقيزستان است.  در اين دريا و بي توجهي به پايگاه هاي آمريكا در ازبكس
ــاحلي به اين  ــورهاي غيرس ــيه با ورود نيروهاي نظامي كش در عين حال، روس
ــت و اين از وجوه مشترك مواضع جمهوري اسالمي ايران و  منطقه، مخالف اس
روسيه است. در عين حال، روسيه در موضوع استفاده ی نظامي از درياي خزر، 
نسبتاً تنهاست. در پايان جلسه ی نشست گروه كاري در 26 و 27 اسفند 1382 
شمسی )15 و 16 مارس 2004 ميالدی( در باكو، "كالوژني" گفت كه مسايلي 
ــتي هاي نظامي كشورهاي ساحلي، همچنان بدون  همچون موضوع تحرك كش
ــخ غيرمستقيم به آذربايجان و قزاقستان كه به  ــت. در پاس توافق باقي مانده اس
نوعي، به غيرنظامي كردن دريا گرايش نشان مي دهند، "كالوژني" گفت كه اگر 
ــيم، اين به معناي وجود مرز در درياچه ی خزر است، كه  ــيم معتقد باش به تقس
الجرم بايد از اين مرزها حفاظت شود و اين با غيرنظامي شدن دريا در تعارض 
ــدن درياي خزر، بزرگ ترين تهديد براي ايران است. بنابراين،  ــت. نظامي ش اس
بيدارسازي افكار عمومي، نسبت به اين موضوع، براي حفاظت از امنيت جامعه، 

ضروري است. 

2- تأکيد بر نظام حقوقي موجود
تمسك به معاهدات 1921 و 1940 و مشترك دانستن اين دريا بين كشورهاي 
ساحلي، منافع اقتصادي جمهوري اسالمي ايران در درياي خزر را بيشتر تأمين 
ــور شوروي بود  ــت كه مبتكر اين دو معاهده نيز كش می كرد. اما بايد توجه داش
ــتيراني، بدون تفكيك ميان كشتي هاي نظامي و غيرنظامي،  و آزادي كامل كش
ــته  ــوروي و تهديدات عمده اي براي ايران داش ــيعي براي ش منافع امنيتي وس
ــت كه ورود كشتي هاي متعلق به  ــت. اين روش، تنها از آن رو پسنديده اس اس
ــورهاي بيگانه را ممنوع ساخته است.  ــتفاده از اتباع كش ــورهاي ثالث و اس كش
نظام حقوقي موجود كاندومينيوم )Condominium( يا حاكميت مشترك، 
ــتفاده ی مشترك از درياي خزر و منابع طبيعي آن، توسط همه ی  به منظور اس
ــه معنای يك نوع  ــت. كاندومينيوم، در مفهوم عام، ب ــاحلي اس ــورهاي س كش
ــورها در رابطه با يك پهنه سرزميني است. دو شرط  ــتراك و اتحاد بين كش اش
ــد از: اول، برابري حقوق  ــوم در حقوق بين الملل، عبارتن ــي رژيم كاندوميني كل
كشورهاي ذي نفع در يك پهنه ی سرزميني واحد )خاكي و يا آبي( و دوم: توافق 

صريح آن كشورها در ايجاد اين رژيم.
ــه كشور نيكاراگوئه،  ــكا، در ميان س ــاع در مورد خليج فونس تجربه ی رژيم مش
ــور، پس از  ــت كه اين سه كش ــان دهنده ی آن اس ــالوادر، نش هندوراس و الس
ــكالتي براي اداره اين خليج  ــتعمار اسپانيا، داراي مش ــتقالل و رهايي از اس اس
ــئله به  ــترش دامنه ی اين تعارض، مس ــال 1992 ميالدی، با گس بودند. در س
ــد و رأي ديوان، تأكيد بر استفاده ی  ــيده ش ــتري بين المللي كش ديوان دادگس
ــاع از اين خليج بود. اما بايد نكاتي را نيز يادآور شد؛ از جمله؛ اين كه خليج  مش
ــت؛ و ديگر آن كه در آن جا، منابع  ــكا، بسيار كوچك تر از درياي خزر اس فونس

نفت و گاز وجود ندارد و تنها از لحاظ كشتيراني اهميت دارد.

3- تمسك به مفاهيم حقوق درياها
ــته  ــل تعميم به درياهاي بس ــل درياها، قاب ــوق بين المل ــات 1982 حق الزام
ــت. با اين وجود، دولت ها مي توانند از مفاهيم و تعاريف  )Closed Sea( نيس
مورد استناد قرار گرفته در اين الزامات، استفاده كنند. به عنوان مثال، دولت 
قزاقستان به طور مكرر به كنوانسيون 1982 در يادداشت ها و موضع گيري هايش 
ــتان نيز خواهان چنين تسري است و روسيه نيز  ــتناد كرده است. تركمنس اس

سهم از دريای خزر )در صد(کشور

28/4قزاقستان

21آذربايجان

19روسيه

18تركمنستان

13/6ايران

در برخي از موارد چنين كرده است؛ از جمله در مورد استفاده از منابع زنده ی 
ــيون 1982، ماهي هاي رودخانه ی  ــاس ماده ی 64 كنوانس درياي خزر كه براس
پايه )آنادروموس(، تنها توسط دولت صاحب مصب قابل صيد است. چون »اوزن 
ــتناد مي كند. اين  ــيه به آن اس ــت، روس برون« از گونه ی چنين ماهي هايي اس
نحوه ي نگرش به درياي خزر، اقتضا مي كند كه درياي سرزميني، براي هر يك 
از كشورهاي ساحلي، به عرض 12 تا 20 مايل دريايي وجود داشته باشد. برخي 
از كشورها، مانند تركمنستان، تا 45 مايل نيز پيشنهاد كرده اند. در اين صورت، 
ــرزميني و تا آب هاي آزاد خواهد بود كه  ــنهادی، فراتر از آب هاي س عرض پيش
ــورهاي مختلف، می توانند در آن آب ها  ــتي هاي كش در اين حالت، همه ی كش
تردد كنند. اين روش، براي جمهوري اسالمي ايران، اثرات منفي خواهد داشت. 
ــيمات صورت گرفته در سال 1998 ميالدی،  مي توان گفت كه با توجه به تقس
ــمالي براساس خط مياني، فرضيه ی مشاع، استحكام خود را از  در مورد خزر ش
ــت. در صورتي كه بخواهيم از روش خط مياني استفاده كنيم،  ــت داده اس دس

سهم هركدام از كشورها از آب هاي خزر، براساس جدول )1( خواهد بود: 

جدول شماره ی 1: سهم كشوره هاي حوزه ی خزر از آب هاي آن، برحسب درصد
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4- ايجاد مناطق دريايي ملي
ــط آذربايجان پيگيري مي شده است، براي جمهوري  اين روش كه از آغاز، توس
اسالمي ايران، در صورتي كه روش مشاع مورد قبول همه نباشد، نفع بيشتري 
ــاس اين نظر، رژيم حقوقي افراز يا تقسيم و تحديد حدود  ــت. براس خواهد داش
دريا به منظور اعمال حقوق حاكمه بر منابع طبيعي بستر دريا، توسط هر يك 
ــت. در اين صورت، دريا  ــورهاي ساحلي، به صورت انحصاري مدنظر اس از كش
ــد و در اين مناطق، بدون هيچ قيد و شرطي،  ــيم خواهد ش به مناطق ملي تقس
دولت ها مي توانند حاكميت خود را اعمال كنند. براي جمهوري اسالمي ايران، 
در اين روش، مسأله ی اساسي، وسعت منطقه اي  است كه در اختيار اين كشور 

قرار خواهد گرفت.
البته روش هاي ديگري نيز وجود دارد كه به آن ها اشاره نشده است. يكي از آن 
روش ها، تلفيق اين گزينه ها با يكديگر است. روسيه از سال 1998 ميالدی، باور 
دارد كه بهترين گزينه، تقسيم منابع بستر دريا براساس خط ميانه و استفاده ی 
مشترك از آب هاي سطحی است. برخي ديگر، معتقدند كه رژيم حقوقي درياي 
خزر، نمي تواند مشاع يا قابل تقسيم، به طور كامل باشد؛ در حالي كه كشورهاي 
ــيه، قزاقستان و آذربايجان، كف دريا را تقسيم و سطح آن را مشاع در نظر  روس
ــت كه بايد براي حفاظت از منافع خود، قلمرو  مي گيرند، اين، به معنای آن اس

آبي تعيين كنند. 
ــند  ــاس اين ديدگاه، در اكتبر 2000 ميالدی، "پوتين" و "نظر بايف"، س براس
مربوط به مشخص شدن مرزهاي اصالح شده دو كشور در درياي خزر را امضاء 
ــتر دريا در بخش شمالي  و عالوه بر تأييد دو قرارداد 1921 و 1940، منابع بس
ــالدی، دو رييس جمهور،  ــد. آن گاه در مه 2002 مي ــيم كردن را بين خود تقس
ــايي مرزهاي آبي با استفاده از خط  ــتر درياي خزر و شناس ــيم بس قرارداد تقس
ــده را امضا نمودند. در ژانويه ی 2001، پوتين، قرارداد ديگري  مياني اصالح ش
ــتفاده از منابع  ــاس آن، دو طرف، چگونگي اس با آذربايجان امضاء كرد كه براس

بستر دريا و مرزهاي خود در درياي خزر را مشخص كردند. بعد از آن، در سوم 
ــی، موافقت نامه ی تحديد مرزهاي آبي دو كشور، براساس  مهر ماه 1381 شمس
خط مياني، در مسكو به امضاي »حيدر علي اف« و »واليمير پوتين« رسيد. در 
جريان ديدار »پوتين« از باكو، پنج ناو رزمي روسيه از آستاراخان به سوي باكو 

حركت كردند و در كنار اسكله، لنگر انداختند.

5- استراتژی روسيه
ــيه معتقد به وجود مرز در بستر درياي خزر است. روسيه در  به طور كلي، روس
ــت هاي جديد خود، گرچه در ظاهر از معاهده ی 1921 و قرارداد  اجراي سياس
ــل، با مذاكرات  ــخن مي گويد، اما در عم ــوروي س 1940 بين ايران و اتحاد ش
ــازی منافع خود، در دريای  ــاحلي، درصدد حداكثرس ــورهاي س دوجانبه با كش
خزر است. روسيه، بر اين باور است تا زماني كه كنوانسيون رژيم جديد حقوقي 
ــن هم جواري بين ايران و  ــت، پيمان حس ــيده اس درياي خزر به تصويب نرس
ــوروي سوسياليستي منعقده در 1921 و قرارداد مربوط به تجارت  جمهوري ش
ــوروي، معتبر  ــده در 1940 ميالدی، بين ايران و اتحاد ش ــي منعق و بحرپيماي
ــازمان های ملل  ــور به س ــالي اين كش خواهند بود. اين موضع، در نامه هاي ارس
ــت كه مي توان، در عين  ــت. روسيه همچنين، معتقد اس ــهود اس متحد نيز مش
حال كه منابع بستر دريا را براساس خط منصف و متساوي الفاصله از ساحل دو 
طرف، ميان كشورها تقسيم كرد، رژيم حقوقي سطح آب نيز مي تواند براساس 
ــد. اين، به معناي استفاده ی مشترك  ــتفاده مشترك باش ــاع، به صورت اس مش
درياي خزر در بخش هاي صيادي، حمل ونقل، محيط زيست و استفاده از فضاي 
ــاحلي را 45 مايل،  ــن، عرض آب هاي س ــيه پيش از اي ــت. روس ماوراء خزر اس
ــنهاد كرده و معتقد است: يك سازمان  ــپس20 مايل و اكنون 15 مايل پيش س
ــيه، در  ــايل مربوط به اختالفات را حل و فصل كند. روس نظارتي مي تواند مس
زماني كه به رژيم مشترك اعتقاد داشت، شكايات متعددي از طرفداران تقسيم، 
ــت. از جمله در 5 اكتبر 1994  ــه از آذربايجان، نزد ملل متحد برده اس از جمل
ــيه طي نامه اي، به اقدامات يك  جانبه ی كشورهاي ديگر اعتراض  ميالدی، روس
ــيه در قبال رژيم  ــيون روس ــرد و مواضع خود را تحت عنوان »مواضع فدراس ك
ــازمان ملل، تسليم داشت. روسيه در سند ياد شده،  حقوقي درياي خزر« به س
قيد كرده است كه رژيم حقوقي درياي خزر، به صراحت در قراردادهاي 1921 
و 1940تعيين شده و اين رژيم، تا زماني كه كليه ی كشورهاي ساحلي معاهده 
ــيه در اين  ــت. دولت روس ــانند، معتبر و الزم االجرا اس جديدي را به امضا نرس
ــترك دولت های  نامه، اعتراف می كند كه درياي خزر بايد مورد بهره برداري مش
ــيمات كشوري در اين دريا، مخالف است.  ــاحلي قرار بگيرد و با هرگونه تقس س
ــيم بستر درياي خزر بين  اما در 13 مه 2002 ميالدی، توافق نهايي براي تقس

روسيه و قزاقستان، در مسكو امضا شد. 

6- استراتژی جمهوري آذربايجان
ــزر بر مبناي  ــدن مرزهاي آبي در درياي خ ــخص ش ــور، به دنبال مش اين كش
ــده بين آذربايجان و روسيه، آذربايجان و قزاقستان و رجوع به  توافقات انجام ش
ــه هاي دوران اتحاد شوروي است. تقسيم كامل دريا براساس خط منصف،  نقش
ــور است. در اين صورت، هر كشور اختيار كامل آب هاي  ادعاي حقوقي اين كش
ــالمي  ــت. دولت آذربايجان، به اقدامات دولت جمهوري اس خود را خواهد داش
ــت؛ زيرا با استناد به  ــاحل ايران نيز معترض اس ايران در منطقه ی نزديك به س
نقشه هاي مزبور، آب هاي متعلق به جمهوري اسالمي ايران را زير خط آستارا- 
حسنقلي و يا معادل 11 درصد از مجموع آب هاي خزر مي داند. در اين زمينه، 

آذربايجان به سازمان ملل متحد نيز شكايت برده است.
ــپس  ــال 1993، تا 1994 ميالدی، با انعقاد قراردادهاي عظيم نفتي و س از س
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ــيوم هاي بزرگ نفتي و گازي متشكل از مهم ترين  گازي و شكل گيري كنسرس
ــركت هاي چند مليتي آمريكايي، انگليسي، فرانسوي، روسي و... فعاليت هاي  ش
اكتشاف و بهره برداري، به طور عمده در آب هاي نزديك به كشورهاي آذربايجان، 
قزاقستان و تركمنستان شروع شد. در تاريخ 20 سپتامبر 1994، شركت دولتي 
نفت آذربايجان )سوكار(، قراردادي را به منظور اكتشاف و بهره برداري از معادن 
ــيومي متشكل از 11 شركت نفتي مختلف به امضا  نفتي درياي خزر با كنسرس
ــهام كنسرسيوم را  ــركت ملي نفت ايران كه در ابتدا، ده درصد از س ــاند. ش رس
ــارهاي آمريكا، مجبور به خروج از كنسرسيوم شد. در  ــت، در نتيجه ی فش داش
ــيه »لوك اويل«، ده درصد از سهام شركت مزبور را  ــركت نفت روس عوض، ش
ــتان، در 16 سپتامبر 1996  ــاي جمهور آذربايجان و قزاقس تصاحب كرد. روس
ــد كردند. پس از  ــور، تأكي ــابهت نقطه نظرات دو كش ــالدی، در باكو به مش مي
موافقت نامه ی روسيه و قزاقستان )6 ژوئيه 1998(، دال بر تحديد حدود مرزي 
مابين دو كشور در آب هاي شمالي درياي خزر و پس از بيانيه ی مشترك ايران 
ــزر )8 ژوئيه 1998(،  ــاع براي درياي خ ــتان دال بر تأييد رژيم مش و تركمنس
ــيم درياي خزر و نيز  آذربايجان با صدور بيانيه اي، مخالفت خود را با عدم تقس

با سهم 20 درصدي ايران در صورت تقسيم، اعالم داشت. 
ــی(، در سفر به مسكو،  ــپتامبر )2 مهر 1381 شمس "حيدر علي اف"، در 24 س
ــرز آبي و  ــال حاكميت، م ــن محدوده ی اعم ــوط به تعيي ــه ی مرب موافقت نام

بهره برداري از منابع درياي خزر را با »پوتين« امضا كرد. 
7- استراتژی قزاقستان

ــت: از آن جا كه درياي خزر به درياهاي آزاد، از  ــتان، مدعي اس جمهوري قزاقس
ــه درياي بالتيك از طريق  ــياه از طريق كانال ولگا- دن و ب ــه به درياي س جمل
ــت  ــه ولگا راه دارد، بنابراين خصوصيت درياهاي آزاد را احراز كرده اس رودخان
ــاي آبي خزر، بايد نظام حقوقي  ــخص نمودن مرزه و به همين جهت براي مش
ــري داده  ــوق درياها، به اين دريا نيز تس ــل متحد در مورد حق ــيون مل كنوانس

شود. 
در تاريخ سوم دسامبر 1993 ميالدی، قزاقستان قراردادي را با كنسرسيوم هاي 
ــل، بي پي و آجيپ امضا  ــكل از موبيل، توتال، ش ــركت هاي نفتي غربي متش ش
ــيه و قزاقستان در مورد همكاري به منظور  ــاي جمهور روس كرد. همچنين رؤس
بهره برداري از درياي خزر، اعالميه ی مشتركي در 27 آوريل 1996 صادر كردند. 
ــال 1997، قزاقستان به دو توافق با آذربايجان به صورت موافقت نامه و با  در س
ــتفاده از منابع درياي خزر به صورت  ــتان به صورت بيانيه در مورد اس تركمنس
ــي اين درياچه  ــدن رژيم حقوق ــا مراجعه به خط مياني تا نهايي ش ــت و ب موق
ــيد. همچنين، "علي اف" و "نظربايف"، قراردادي را در جريان اجالس سران  رس
ــترك المنافع در نوامبر 2001، در مسكو امضا كردند كه در آن  ــورهاي مش كش
ــي از آن، براساس خط مياني بين دو  ــت كه بستر دريا و مرزهاي ناش آمده اس

كشور تقسيم خواهد شد. 
ــتان، كارشناسان، مقامات و  ــيه و قزاقس ــورت هاي متعدد بين روس پس از مش
ــين"، طی بيانيه ی دو كشور،  ــلطان نظربايف" و "بوريس يلتس در نهايت "نورس
ــن 1998( درباره ی تحديد  ــرداد 1376 )6 ژوئ ــه يك موافقت نامه در 17 خ ب
ــيدند. در آخرين بيانيه ی رهبران روسيه و  حدود مرزهاي آبي خود در خزر رس
قزاقستان در 18 مهر 1379 )9 اكتبر 2000(، دو كشور به مبنا بودن توافقات 
ــت با توافق هر 5  ــن رژيم حقوقي جديد كه مي بايس ــا تعيي 1921 و 1940، ت
كشور باشد، اعتراف كردند. عالوه بر مشابهت نظرات قزاقستان با آذربايجان در 
ــپس با روسيه، اين كشور در مورد درياي خزر با تركمنستان و نيز بر  ابتدا و س

سر چگونگي رژيم حقوقي توافق كرد. 
8- استراتژی ترکمنستان

ــتان، ابتدا مانند روسيه، خواستار برقراري رژيم حقوقي مشاع محدود،  تركمنس

ــه ی انحصاري ملي هر يك  ــي كه تا 45 مايل به عنوان منطق ــد. به اين معن ش
ــود و ماوراي آن به عنوان منطقه ی  ــاحلي، مرزها مشخص ش ــورهاي س از كش
مشترك و يا مشاع، تحت نظارت يك نهاد منطقه اي مورد استفاده همگان قرار 
گيرد. در سال 1993، تركمنستان، قانون مرزها را به تصويب رساند و عالوه بر 
ــرزميني، 45 مايل محدوده ی منطقه ی  اعالم 12 مايل دريايي براي آب هاي س
انحصاري اقتصادي را نيز تعيين كرد. اين كشور، در 1376 )1997(، قراردادي 
ــود. حوزه هاي  ــا آذربايجان امضاء نم ــاس خط ميانه، ب ــيم دريا براس براي تقس
هيدروكربوري متعددي در مركز درياي خزر وجود دارد كه دو كشور آذربايجان 
و تركمنستان، نسبت به آن ادعا دارند. به عنوان مثال، حوزه ی نفتي "كاپاز" كه 
ــردار" مي گويند، در ميانه ی دريای خزر، همچنان رهاست،  تركمن ها به آن "س
ــاف و بهره برداري از منابع نفتي دو حوزه ی نفتي مهم  ــتان به اكتش يا تركمنس
ــان، يعني "آذري" و "چراغ" كه خود به آن ها، نام "عثمان" و "خزر" را  آذربايج
داده است، به شدت معترض مي باشد. اين كشور، پيشنهاد عرض 45 مايلي براي 
استفاده ی انحصاري كشورها و استفاده از بقيه ی آب ها به صورت مشترك را نيز 
ــال 1997، تركمنستان طي بيانيه اي مشترك با قزاقستان،  داد. همچنين در س
ــيم درياي خزر با توجه به مرزهاي اداري زمان شوروي و براساس خط  به تقس
ــق كردند تا بر مبناي خط  ــق آباد و باكو تواف ــي تأكيد كرد. در 1998، عش ميان
مياني، دريا را بين خود تقسيم كنند، اما اين كار عملي نشد. در طول سال هاي 
گذشته، تركمنستان پي درپي از مواضع ايران در مورد رژيم حقوقي درياي خزر 
دفاع كرده و تنها دو توافق 1921 و 1940 را به عنوان اسناد بين المللي حاكم 
بر مسايل درياي خزر شناخته است. يكي از آن ها، بالفاصله پس از توافق روسيه 
و قزاقستان در مورد تحديد حدود مرزي در خزر شمالي بود كه براساس آن، دو 
كشور در بندهاي 3 و 4 بيانيه، مناسب ترين مبنا براي رژيم حقوقي دريای خزر 
را در قالب رژيمي تحت عنوان ترتيباتي مبتني بر استفاده مشترك كشورهاي 

ساحلي از درياي خزر و يا كاندومينيوم دانستند. 

9- استرات ژي ايران
ــتراتژي ايران در مورد مرزهاي آبي و رژيم  ــوروي، اس ــي ش  از ابتداي فروپاش
ــراكت و اعتقاد به رژيم  ــمردن اصل ش حقوقي درياي خزر، مبتنی بر مقدم ش
ــيم و بر  ــمردن اصل تقس ــاع از 1992- 1997 )1371- 1376(، مقدم ش مش
ــت  ــاس 20 درصد براي همه، از 1997- 2000 )1376- 1379(، و بازگش اس
به رژيم مشاركت به دليل عدم تمكين ديگر كشورها به اصل تساوي تقسيم از 

2001 تاكنون بوده است.
ــت كه يك رژيم حقوقي  ــالمي ايران بر اين اعتقاد اس ــن، جمهوري اس همچني
واحد، بايد بر كل دريا حاكم باشد و اين رژيم حقوقي، بايد با موافقت كشورهاي 
ــه ی رژيم حقوقي از  ــه ی اتفاق آرا و بدون اعمال يك جانب ــه ی آن و بر پاي كران
ــود. از اين رو، غيرنظامي كردن  ــوي هر يك از كشورهاي كرانه اي، تعيين ش س
درياي مازندران، به منظور حفظ امنيت كشورهاي كرانه اي است و رعايت اصل 
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ــورهاي كرانه اي و اجتناب از هرگونه اعمالي كه زمينه ی  همكاري كامل با كش
تشنج در روابط كشورهاي كرانه اي را فراهم مي سازد. بنابراين، در تبيين رژيم 
حقوقي درياي مازندران، مالحظه ی امنيت ملي كشورها و اعمال حاكميت ملي 

و حفظ و تأمين امنيت ملي، موضوعی جدي است.
ــمي ايران، در مورد رژيم حقوقي درياي خزر، به صورت  به اين  ترتيب، نظر رس

زير خالصه خواهد شد:
- لزوم اتفاق آرا.

- حمايت از حل و فصل مسايل، از طريق گفت وگو.
- بي اعتباري توافقات دوجانبه.

- اعتبار عهدنامه 1921 و قرارداد 1940.
- اولويت رژيم مشاع از نظر ايران.

- در صورت تقسيم، حاكم بودن رژيم واحد بر بستر و سطح دريا.
ــهم ديگر  ــران از دريا، بدون آن كه الزاماً س ــهم 20 درصدي اي ــل س - و حداق

كشورها، مساوي در نظر گرفته شود. 
درياي خزر در حال حاضر، همچنان با رژيم حقوقي مشاع منبعث از دو قرارداد 
بين ايران و اتحاد شوروي در 1921 و 1940، اداره می شود. هر چند كه برخي 
ــخن، از اين قرارداد پيروي نمی كنند، اما در مقام عمل،  ــورها در مقام س از كش
ــتفاده  ــيالت، حمل ونقل و اس آن چه كه در پهنه ی درياي خزر در بخش هاي ش
ــود، در زير چتر نظام حقوقي مشترك است. پيدايش  از فضاي ماوراء آن می ش
نفت و گاز و هياهوي آمريكا براي پيدا  كردن جاي پاي مناسب در درياي خزر، 
موجب شد كه برخي از كشورها به دنبال منافع زودهنگام بروند و از حفظ اين 
ــور خود نيز بگذرند. جمهوري  دريا، منافع ديگران و حتي منافع دراز مدت كش
اسالمي ايران، از ابتدا با رژيم حقوقي مشاع نزديك تر بود و آن را ترجيح مي داد، 
ــيم گرايش نشان  ــورها به رژيم تقس ــاس آن كه ديگر كش اما در مقطعي، براس
ــاحلي  ــورهاي س دادند، موضع خود را اين چنين اصالح كرد كه اگر ديگر كش
ــيم اعتقاد دارند، ايران با شرط يگانگي نظام حقوقي  به طور متفق به رژيم تقس
خزر در بستر و سطح دريا و همچنين مساوي بودن سهم كشورها از خزر، رژيم 
حقوقي تقسيم درياي مازندران به آب هاي ملي را مي پذيرد. چنين موضعي، به 
ــتگاه هاي جمهوري اسالمي ايران در بخش تحت حاكميت،  همراه فعاليت دس
يعني 20 درصد از آب هاي جنوب خزر، مي تواند بخشي از منافع ملي كشور در 

دريای خزر را حفظ كند.
ــالت خود، منافع ملي و سياست هاي  ــاس رس ــالمي ايران، براس  جمهوري اس
ــتفاده  ــاع و يا اس ــوروی، به رژيم حقوقي مش ــي ش ــذه، از ابتداي فروپاش متخ

مشترك از درياي خزر، گرايش نشان مي داد؛ اما در جريان تغييرات در دولت و 
نگرش هاي مختلفي كه در مورد درياي خزر وجود داشت، در نهايت به تقسيم 

مساوي درياي خزر رضايت داد. 

نتيجه گيري
با فروپاشي شوروي، وضعيت درياي خزر به صورت كلي تغيير كرد و كشورهاي 
ــن حال كه اكثر فعاليت هاي  ــيه ی آن، از دو به پنج افزايش يافتند.در عي حاش
ــابق و مطابق با قراردادها و كنوانسيون هاي  كنوني در درياي خزر، با رويه ی س
ــوروي انجام مي شود، اما اسناد گذشته در برخي  ــي ش مربوط به قبل از فروپاش
ــتفاده از منابع هيدروكربوري بستر دريا و يا محيط زيست،  از ناحيه ها مانند اس

كاماًل خاموش است.
اگرچه وجود مرز در درياي خزر، با پيش نياز تعيين چگونگي رژيم حقوقي اين 
ــيم، مورد نظر باشد، بسته  ــت، اما در صورتي كه رژيم تقس پهنا گره خورده اس
ــد.  ــهم ايران خواهد ش ــيم، از 11- 20 درصد از آب هاي خزر، س به روش تقس
ــي  ــت يابي به توافق در درياي خزر، وجود اراده ی سياس مهم ترين نكته در دس
ــيدن به يك مصالحه در مورد اين دريا و منابع  ــورها براي رس بين رهبران كش
آن است. علي رغم تجربه هاي متعدد در مناطق ديگر جهان، خزر، تنها از طريق 

مصالحه بين مسؤوالن كشورهاي ساحلي نجات خواهد يافت.
ــت. پس بايد بازيگر هنجارمند  ــأله ی بين المللي اس امروزه دريای خزر، يك مس
ــت درياي خزر، در  ــا توجه دارد. اهمي ــرا جهان به هنجاره ــيم، زي منطقه باش
ــت و منابع دريايي آن  ــاالي ذخاير گاز و نف ــودن، توانمندي ب ــي ب سوق الجيش
ــي درياي خزر در جهان، چنان است كه اگر از فرصت ها  ــت. موقعيت سياس اس
ــورمان، تبديل خواهد شد.  ــود، به كانوني براي تهديد كش ــت استفاده نش درس
ــت خارجي ايران در منطقه ی خزر، ضعيف است.  ــي سياس ــناخت ديپلماس ش
ــت خارجي ما، عالوه بر به خطر انداختن منابع و  ــناخت دقيق سياس فقدان ش
ــود كه منافع ملي خود را نيز به هدر بدهيم. بنابراين،  امنيت ملي، باعث مي ش
ــالمي ايران در مباحث  ــن منافع ملي جمهوري اس ــت  زيادي در راه تأمي فرص
مربوط به رژيم حقوقي درياي خزر وجود دارد كه تحقق آن ها، نيازمند سياست 
خارجي فعال است. دولت جمهوري اسالمي ايران، نيازمند آن  است كه سياست 
ــتاي  خارجي ما را از حالت روزمره گي خارج تكند و با اقتدار و حكمت در راس
ــترين امتيازات در مذاكرات مربوط به  ــب بيش تأمين منافع ملي ايران، در كس

رژيم حقوقي درياي خزر، كوشا باشد. 
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محافظ بندر
نگاهی به ساخت و کاربرد انواع موج شكن

 علی ببری 

مقاله

موج ش�كن، يكی از س�ازه هاي اصلی بندر به 
حس�اب می آي�د که موج�ب بهره ب�رداری از 
بنادر در تمام  فصول س�ال و در هر شرايط آب 
و هوايی اس�ت. 95 درص�د از مصالحی که در 
ساخت موج ش�كن ها استفاده می شود، سنگ 
طبيعی و بتون اس�ت و البته در ساختمان آن، 
کم و بيش از مصالحی مانند چوب و فوالد نيز 

استفاده می شود.

انواع موج شكن ها
موج شكن ها از نظر ساختار و مصالح به  كار رفته در 
آن، به چند دسته تقسيم مي شوند كه متداول ترين 

آنها به شرح ذيل است:
موج شكن های مايل يا شيب دار   1 .

موج شكن های قايم  2 .
موج شكن های مرکب  3 .

موج شكن های مخصوص  4 .
ــكن های فوق، با  ــب ترين گزينه از بين موج ش مناس
ــنگ،  ــتر دريا، منابع تأمين س ــه به جنس بس توج
ــه معادن  ــی ب ــل و جاده های دسترس ــل حم فواص

انتخاب مي شود.

موج شكن شيب دار 
ــت. به  ــاده اس ــبتاً س ــكن، نس ــرای  اين موج ش اج
ــيب دار، قديمی ترين و  ــكن ش همين علت، موج ش

متداول ترين نوع موج شكن محسوب می شود.

ــكن های شيب دار، همگی به شكل  مقطع موج ش
ــه  كار رفته در آن ها،  ــتند و مصالح ب ذوزنقه هس

اكثراً بتون و مصالح سنگی است.
ــكن های شيب دار، موج  متداول ترين نوع موج ش
ــت كه از اليه های  ــنگ ريزه ای اس شكن های س
ــتك )mattress(، مغزه  مختلفی از قبيل بالش
 )armor( ــی ــر )lter�( و زره )core(، فيلت
ــكل زير، ترتيب قرار   ــده است. در ش تشكيل ش
گرفتن اليه ها در مقطع  اين نوع موج شكن، نشان 

داده شده است.

اليه بالشتك
ــد و دارای  ــتر دريا، نامرغوب باش ــر خاك بس اگ
ــد )مانند الی و يا رس-الی(  مقاومت كافی نباش
ــت های غير مجاز، بايد  ــت جلوگيری از نشس جه
ــده، با اليه ی بالشتك از جنس  اليه ی اليروبی ش

مرغوب )ماسه يا مخلوط( جايگزين شود.

اليه ی مغزه
ــكن  ــته ی اصلی و ميانی موج ش ــه، هس اين الي

ــنگ های  ــكيل می دهد. جنس  اين اليه از س را تش
ــا وزن ها و  ــادن ب ــده از مع ــتخراج ش ــی اس طبيع
ــت كه با توجه به محاسبات  حجم های مختلف اس

استاتيكی به دست می آيد.

اليه ی فيلتر
ــت.  ــش دهنده ی اليه ی مغزه اس اليه ی فيلتر، پوش
 اين اليه، در برابر شستگی، از اليه ی مغزه محافظت 
می كند و بستر مناسبی برای اليه ی آرمور محسوب 
می شود. دانه بندی  اين اليه، بايد طوری باشد كه از 
شسته شدن اليه ی مغزه جلوگيری كند و خود نيز، 

از ميان اليه ی آرمور شسته نشود.

اليه ی زرهی يا آرمور
ــت  ــكن اس ــه، خارجی ترين اليه ی موج ش ــن  الي اي
ــكن  ــظ را برای تمام اليه های موج ش و نقش محاف
ــد. معموالً در  اين اليه، از  در برابر امواج  ايفا می كن
سنگ های مناسب با قطعات بزرگ استفاده می شود 
و در صورت در دسترس نبودن  اين سنگ ها، آن را 

از قطعات بتونی بزرگ می سازند.
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شكل 1. مقطع موج شكن شيب دار 

شكل 2. مقطعی از يك موج شكن كيسونی

شكل 3. مقطع موج شكن و اسكله ی سپر فوالدی

شكل 4. مقطع موج شكن مركب كيسونی

موج شكن قايم
ــورت قايم اجرا و  ــكن ها به ص بدنه ی  اين موج ش
جزو سازه های وزنی محسوب می شوند. انتخاب 
ــت كه  ــكن، در صورتی مجاز اس  اين نوع موج ش
ــای تحت االرضی، دارای مقاومت كافی در  اليه ه

برابر نيروهای وارده از طرف سازه باشند.
ــكن های قايم، صندوقی  متداول ترين نوع موج ش
 )sheetpile( ــوالدی  ف ــپر  س و   )caisson(

هستند.

موج شكن قايم صندوقي يا کيسونی
ــت از صندوق های حجيم  ــون، عبارت اس كيس
ــی و يا در بعضی موارد فوالدی يا چوبی، كه  بتون
در حوضچه های خشك ساخته و سپس در دريا 
ــوند و به  وسيله ی زبانه هايی كه روی  غرق می ش
آنها قرار دارد، به يكديگر قفل و بست می شوند. 
ــكله، به  ــكل اس ــك طرف به ش ــون ها از ي كيس
ــناورها، عمل می كنند و از  منظور پهلو گيری ش

طرف ديگر، نقش موج شكن را بر عهده دارند.
ــی مقرون به  ــون ها در مناطق ــتفاده از كيس اس

صرفه است كه سه شرط زير را داشته باشند:
ــنگی بودن  ــه علت س ــه ب ــی ك در محل هاي 1 .

اليه های بستر، اجرای شمع كوبی ميسر نباشد.
ــی  برای  ــازی حجيم ــه زيرس ــواردی ك در م 2 .
ــی مصالح الزم  ــش و آب بردگ ــری از ران جلوگي

است.
ــل تنش های  ــازه در مقاب ــی كه س در مواقع 3 .

جانبی شديدی قرار دارد.
ــی،  ــكن های صندوق ــوع موج ش ــن ن متداول تري
ــون جعبه ای است. طرز ساخت آن، چنين  كيس
ــی از جنس بتون آرمه  ــت كه ابتدا جعبه هاي اس
ــك ساخته می شود و پس  در حوضچه های خش
ــل، درون آن ها را با  ــتقرار در مح از حمل و اس
مصالحی مانند بتون، شن و ماسه، مخلوط و در 
ــپس تا عمق  بعضی موارد با آب پر می كنند و س

مورد نظر، در آب فرو می كنند.

موج ش�كن قاي�م س�اخته ش�ده از س�پر 
فوالدی

ــكن های  ــاير موج ش ــكن ها با س اين نوع موج ش
ــازه های وزنی  قايم تفاوت هايی دارند و از نوع س
ــكن های ساخته  ــوب نمی شوند. در موج ش محس
ــپر فوالدی  ــپر فوالدی، دو رديف س ــده از س ش
ــق آب، به اضافه ی دو برابر  با فاصله ای برابر عم
ــپرها به  ــوند.  اين س ــاع موج، كوبيده می ش ارتف
 ،)tierods( ــيله ی ميله مهاری های فوالدی وس
ــن آب به يكديگر  ــطح پايي در حدی باالتر از س
ــپس درون آن را، با مصالح  ــوند و س مهار می ش

مخلوط ماسه يا سنگ پر می كنند.
از ويژگی های  اين نوع موج شكن ها  اين است كه 
ــتند. در اين  در آب های كم عمق قابل اجرا نيس
ــكن ها، به منظور جلوگيری از فرسايش و  موج ش
شسته شدن، پاشنه ها بايد به صورت سنگ چين 
ــوند. الزم به ذكر است، به علت خوردگی  اجرا ش
فوالد در مجاورت آب دريا ، اين نوع موج شكن ها 

از عمر نسبتاً كوتاهی برخوردارند.

موج شكن مرکب
اين موج شكن ها، تركيبی از موج شكن های قايم و 
شيب دار هستند. قسمت زيرين  اين موج شكن ها، 
به صورت شيب دار از نوع سنگ ريزه ای و قسمت 
باالی آن، به صورت موج شكن های قايم كيسونی 
اجرا مي شود.  كاربرد اين موج شكن ها، در آب های 

عميق است.
مزايای  اين موج شكن به شرح زير است:

ــمت پايين آن،  ــيب دار بودن قس ــه علت ش ب 1 .
ــی ضعيف نيز قابل اجرا  در اليه های تحت االرض

است.
ــاالی آن،  ــمت ب ــه به قايم بودن قس با توج 2 .
ــيب دار، مصالح  ــكن های ش ــه موج ش ــبت ب نس

كمتری می برد.
ــكالتی مانند پراكندگی  اين موج شكن با مش 3 .
و جابه جايی اليه ی حفاظتی موج شكن شيب دار 

مواجه نمی شود.
ــكن به عنوان اسكله،  از طرفی، از  اين موج ش 4 .

مانند موج شكن قايم استفاده می شود.
معايب  اين موج شكن به شرح زير است:

پيچيدگی و صعوبت اجرای  اين موج شكن در  1 .
مقايسه با موج شكن شيب دار.

ــمت ميانی  ــواج به قس ــورد ام ــه علت برخ ب 2 .
موج شكن،  اين قسمت به مرور شسته شده و  اين 
ــتايی  امر منجر به  ايجاد خطراتی از جنبه ی  ايس

در قسمت قايم موج شكن مي شود.
ــم، اجرای  ــمت قاي ــتقرار قس ــگام اس در هن 3 .
موج شكن مركب در شرايط نامساعد جوی ميسر 

نيست.
                    

موج شكن هاي مخصوص
ــكن های  ــامل موج ش ــكن ش ــوع موج ش ــن ن اي
ــكن های هيدروليكی و هوايی و  ــه دار، موج ش پاي
ــت كه نسبت به ديگر  ــكن های شناور اس موج ش
ــده، كاربرد كمتری  ــكن های شناخته ش موج ش

دارند. 
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مقابله با تهاجم دریایی
استفاده از رویكرد سه گانه ی تاکتیک، فن آوري و خط  و  مشي ها 

 خانم ماريان موچلن

ترجمه



ساالنه، بيش از 30 هزار شناور از خليج عدن عبور مي كنند. بين ماه هاي ژانويه 
ــته به دفتر  ــال 2009 ميالدي، مركز گزارش دهي دزدي دريايي، وابس تا مه س
دريانوردي بين المللي، نزديك به 100 حمله ی دريايي را به شناورهاي تجاري 
ــت. جالب توجه اين كه  گزارش كرد كه 27 مورد آن با موفقيت همراه بوده اس
ــال 2009، از مجموع دزدي هاي  تعداد دزدي هاي دريايي در خليج عدن در س
ــت. كشور سومالي،  ــتر اس ــال 2008 ميالدی، بيش دريايي در آن منطقه در س
ــتقالل و رهايی از سيطره ی ايتاليا( عماًل  ــال )قبل از كسب اس به مدت 14 س
ــال هاي دهه ی 1990 ميالدي، گروهي از  ــد دولت محلي بود و در خالل س فاق
شبه نظاميان وهابي تحصيل كرده، متعلق به عربستان سعودي، با هدف تشكيل 
ــدند. به عالوه،  ــومالي ش ــور آفريقايي، وارد س ــالمي در اين كش يك دولت اس
ــه، يك پايگاه  ــروه القاعده نيز در اين منطق ــت كه گ ــايعات حاكي از آن اس ش
ــت. پارلمان انتقالي كه در سال 2004  عملياتي و كمپ آموزش ايجادكرده اس
ــومالي تشكيل شد، در پايان دادن به اين فضاي بي قانوني و هرج  ميالدي در س
ــاكن شهر موگاديشو، شاهد  و مرج و مخرب ناموفق بود. مردم فقير و محروم س
ــبه نظاميان القاعده، اقليت هاي افراطي، نيروهاي  ــتمر ش درگيري و جنگ مس
ــا( بوده اند. از  ــا حمايت غربي ه ــتي )ب ــي اتيوپي و گروه هاي ضدتروريس امنيت
ــال 2003 ميالدي، كشور سومالي رشد فعاليت  گروه هاي افراطي وابسته به  س
القاعده )فعاليت هاي شبكه اي( را شاهد بوده است. در واقع، زماني كه نيروهای 
ــوان بلك هاوك داون ــال 1995، نبردي خونين را با عن ــاالت متحده در س  اي

)Black Hawk Down( تجربه مي كردند، القاعده با سردار محلي جنگ كه 
سربازان و دريانوردان آمريكايي را كشته و زخمي كرد، متحد شد. شبه نظاميان 
ــالح هاي ساخت روسيه دريافت مي كردند و آن ها را  ــي از طريق دريا، س شورش
ــاهد استفاده از آن ها هستيم،  ــتفاده از قايق هاي كوچكي كه امروزه نيز ش با اس

به ساحل انتقال مي دادند.
ــال جاري( دريافت شد: دولت، كماكان  ــاس گزارشي كه اخيراً )ماه مه س براس
ــباب  ــتيباني گروه الش ــبه نظاميان القاعده )با حمايت و پش ــر جنگ با ش درگي
ــتقر در سومالي( است و حوزه ی تحت كنترل آن، رو به كاهش نهاده است.  مس
سازمان مفاهيم دفاع تاكتيكي )Tactical Defense Concepts(، متشكل 
ــت كه در نوعي سيستم  ــان امنيت دريايي اس از تيم كارآزموده ای از كارشناس
ــاني امنيت دريايي، تحت عنوان هشدارهاي امنيتي TDC مشاركت  اطالع رس
ــازمان ياد شده، در آوريل سال 2009 ميالدی وضعيت دزدي دريايي  دارند. س

در سواحل سومالي را به قرار زير تشريح كرده است:

احتمال افزايش روابط بين تروريست- دزد دريايي
ــاعدت  آقاي "اندرو موانگورا" )Andrew Mwangura(، رييس برنامه ی مس
ــزاري رويترز در 24  ــرقي، در جريان مصاحبه با خبرگ ــوردان آفريقاي ش دريان
ــت 2008 ميالدی، در اين مورد گفت: "برپايه ی اطالعات دريافتي، پولي  آگوس
ــي و آزادي زندانيان دريافت مي كنند، به  ــه دزدان دريايي از راه دزدي درياي ك

حمايت از فعاليت هاي شبه نظاميان الشباب در خشكي اختصاص مي دهند". 
ــانه ها، نسبت به مقوله ی دزدي دريايي،پرداختن به  با عنايت به توجه اخير رس
ــرقي و تروريست هاي راديكال،  روابط انكارناپذير بين دزدان دريايي افريقاي ش
منطقي به نظر مي رسد. رابطه اي كه توصيف آن دشوار، اما در عين حال رو به 
ــت. هر چند اين گونه روابط، الزام آور نخواهد بود و موجب رخ دادن  افزايش اس
ــد، اما در اغلب مواقع، هر طرف، ديگري را در  منازعاتی بين طرفين خواهد ش
ــاي دريانوردي، كاركنان و مهارت ها حمايت مي كند.  زمينه هاي مالي، هزينه ه
الزم به ذكر است، هر چند رابطه ی بين تروريست ها و دزدان دريايي، ارتباطی 
رسمي به نظر نمي رسد، اما اين رابطه، مقوله ی جديدي محسوب نمي شود و از 
سال هاي دور تجربه شده است. القاعده، از اهداف درازمدت براي ايجاد اختالل 

در تجارت بين المللي، به عنوان روشي براي دستيابي به هدف مورد نظر جهت 
تضعيف دنياي غرب برخوردار بوده است. دزدي دريايي، با انگيزه ی ايجاد منابع 

مالي قابل مالحظه، زمينه ی رسيدن به اين هدف را فراهم مي آورد. 
ــان، رابطه ی بين دزدان دريايي، تروريست ها و ساير فعاالن  به گفته ی كارشناس
ــردي مؤثر براي  ــي و رويك ــا غيبت فزاينده راه حلي سياس ــي، صرفاً ب غيردولت
حفاظت از كشتيراني )براي مثال استفاده از شناورهاي مسلح اسكورت( همراه 
خواهد بود. وجود رابطه اي از اين دست، براي هر دو طرف، يعني دزدان دريايي 
و تروريست ها، هم به لحاظ مالي و هم از جنبه ی عملياتي مفيد است. در عين 
ــت كه بي قانوني حاكم بر كشور سومالي، شرايطي ايده ال را  حال، ترديدي نيس
براي فعاليت دزدان دريايي و موفقيت اين گونه فعاليت ها در سواحل اين كشور 
ــت. بنابراين، اگر قرار باشد تمهيدي براي توقف دزدي دريايي  فراهم آورده اس
ــود، اين كار، صرفاً بايد توسط ساير گروه هاي فعال در  ــيده ش در منطقه انديش
ــتاي تدوين و اجراي تاكتيك هاي مناسب و كارآمد  اقصي نقاط جهان و در راس

صورت پذيرد. 

 مب�ارزه ب�ا دزدي دريايي، با اس�تفاده از رويكرد س�ه گانه ی تاکتيك، 
فن آوري و خط و مشي ها

ــرد.  ــاره ك ــا اش ــن آوري و تاكتيك ه ــكه ی ف ــه دو روي س ــد ب ــا باي در اين ج
ــتفاده از  ــای اس ــن آوری و تاكتيك ه ــت آوردهای ف ــا دس ــي، ب دزدان درياي
ــتم ــترس بودن سيس ــه لطف در دس ــي، ب ــتند. دزدان درياي ــه نيس  آن ، بيگان

ــن  ضم ــد  می توانن  ،AIS )Automatic Identi�cation System(
ــه با توجه به  ــتي هايي را ك ــراي انجام مأموريت هاي روزانه، كش ــزي ب برنامه ري
ــتي، در وضعيت  اطالعات مربوط به موقعيت جغرافيايي، بار، پرچم و اندازه كش
ــبي براي حمله قرار دارند، انتخاب كنند. در گزارشي كه به تازگي توسط  مناس
ــده است كه دزدان دريايي  ــر شد، به اين نكته اشاره ش ناتو )NATO( منتش
ــوردي در لندن هدايت  ــط خبرچين های فعال صنعت دريان ــت توس ممكن اس

شوند.
ــتر اوقات در  ــت و بيش ــغول به كار اس فرزند فردی كه در بازرگاني دريايي مش
ــومالي، آفريقاي جنوبي و كنيا در حال تردد است، در ماه  ــواحل س آب هاي س
ــال 2009 ميالدی، از طريق پست الكترونيكی، برخي مشاهدات خود را  مه س
ــه و دست فروشان مستقر  ــاند. وي گفت كه كارگران عرش به اطالع پدرش رس
ــتي  ــكله كه همه چيز، از خوراك گرفته تا تلفن همراه به خدمه های كش در اس
ــل از ورود آن ها  ــتي ها، قب ــند، اغلب از همه ی جزييات در مورد كش مي فروش
ــتي )ساعت ورود و خروج(،  خبر دارند. جزيياتي مانند: برنامه ی زمان بندي كش
ــتی،  تعداد خدمه و... در گفت وگو با بازرگانان، حتي قبل از آن كه خدمه ی كش
ــه را ترك كنند، آشكار می شود. اين باور وجود دارد كه مشاهده كنندگان،  عرش
ــتي و تعداد كاركنان آن  ــه، از نوع تمهيدات حفاظت، از كش از محوطه ی عرش
ــعي مي كنند اطالعاتي دقيق پيرامون وجود تجهيزات  آگاهي مي يابند. آن ها س
ــه، حضور تيم امنيتي، نوع بار و نوع امكانات  صوتي دوربرد )LRAD( در عرش

الكترونيكي كنترل كشتي به دست بياورند.

فن آوري
ــراي ممانعت از دزدي  ــن آوري و تاكتيك هاي الزم ب ــتي هاي تجاري، از ف كش
ــاير تجهيزات  ــتفاده می كنند. رادار 360 درجه ي غيرقابل نفوذ و س دريايي اس
ــراي  ب ــت  اس ــن  ) cation System )AIS�Automatic Identi، ممك
شناسايي دوست از دشمن در آب  هاي پيرامون مفيد باشد. بعضي از كشتي ها، 
از دوربين هاي مادون قرمز الكترو- اوپتيكال در محل هاي استراتژيك در كشتي 

برخوردار هستند.
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ــياري از  ــه ی بس ــا LRAD را مي توان در عرش ــي دوربرد ي ــزات صورت تجهي
ــومالي مشاهده كرد. با استفاده  ــتي هاي تجاري در حال عبور از آب هاي س كش
ــيگنال هاي صوتي از فواصل دور )احتماالً از  از اين تجهيزات، امكان دريافت س
ــتي دزدان دريايي( فراهم می شود. استفاده از اين ابزارها، به منظور  جانب كش
ــتي  ــه كش ــتن دزدان دريايي و جلوگيري از ورود آن ها به عرش ــگاه داش دور ن

است. 
ــايل حفاظت كننده از فضاي پيرامون )كه سال هاست در كشتي هاي  يكی از وس
ــود(، در واقع نوعي نرده  ــتفاده مي ش ــاري، با هدف تأمين امنيت از آن اس تج
ــت كه دورتادور عرشه ی كشتي را، با ايجاد شوك الكتريكي مانع  الكتريكي اس
ــه، فرا می گيرد. تجهيزات ياد شده، ممكن  از ورود دزدان دريايي به درون عرش
است از نوعي سيستم هشدار، چراغ هاي هشداردهنده ی وقوع طوفان و سيستم 

هشداردهنده ی ورود غيرمجاز برخوردار باشند.
ــاير تجهيزات اضافي براي جلوگيري از ورود دزدان دريايي به درون كشتي،  س

به قرار زير برشمرده می شوند:
• شيلنگ هاي آتش  نشاني مجهز به سيستم كنترل از راه دور )براي استفاده در 

شرايطي كه دزدان دريايي مسلح، در حال نزديك شدن به كشتي هستند(.
ــه به مواد روغني، براي ايجاد سطحي لغزنده براي ناكام  ــته كردن عرش • آغش

گذاشتن دزدان دريايي از ورود به كشتی. 
• تفنگ ليزري كوركننده. 

• شناورهاي بدون سرنشين مسلح. 
ــور پرت كننده ی حواس )بوي زننده، صداي بلند، نور  • تجهيزات مالتي- سنس

شديد(.
سازمان TDC، باتالش براي حفاظت دريانوردان در اقصي نقاط جهان، از تيم هاي 
ــناور مجهز به آخرين سيستم هاي هشداردهنده و فن آوري پيشرفته،  امنيت ش
ــجم كردن توانمندي هاي شان با  ــده، ضمن منس بهره مي گيرند. تيم هاي يادش
ــناورها، سرعت، قابليت مانور و با فراهم آوردن زمينه های  امكانات موجود در ش
ــتفاده  مراقبت مطلوب و ارائه ی طرح هاي مقابله با حمالت دزدان دريايي با اس
ــه حداقل كاهش مي دهند.  ــاي آموزش ديده، خطر دزدي دريايي را ب از نيروه
ــياري از حمالت دزدان دريايي )به ويژه  ــت بس اين فن آوري، بي ترديد، قادر اس

حمالت فاقد انگيزه ی كافي يا حمله ی 
ــي فاقد تجهيزات كافي و  دزدان درياي
ــياري  مدرن( را دفع كند. در واقع بس
ــناورها مي توانند با بهره گيري از  از ش
ــده  تاكتيك هاي دقيق، برنامه ريزي  ش
ــي  ــالت دزدان درياي ــر، از حم و مؤث
مصون بمانند. با اين وجود، همان گونه 
دزدان  ــه  حمل ــراي  ماج در  ــه  ك
ــك آالباما" ــتي "مرس  دريايي به كش

ــاهده  مش  )Maersk Alabama(
ــوزش ديده  ــي خدمه اي آم ــد، حت ش
ــت  ــناوري بزرگ نيز ممكن اس در ش
آسيب پذير باشند و اجازه دهند دزدان 
دريايي در عمليات برنامه ريزي شده ی 
ــه ی  ــوند و پا به عرش ــود، موفق ش خ
كشتي بگذارند. تمهيدات و تجهيزات 
ــيلنگ هاي آب  دفاعي موقت، مانند ش
ــاني، كوكتل مولوتف و ديگر  آتش نش
ــادر به مقابله  تجهيزات اين چنين، ق

با مسلسل هاي اتوماتيك و نارنجك انداز نخواهند بود.
هيچ كس مخالف اين واقعيت نيست كه بهترين راه حل، در استفاده از رويكردهاي 
ديپلماتيك نهفته است. با اين وجود، شرايط حاكم از محدوديت هاي ديپلماتيك 
ــاكان و با تمام قوا ادامه يابد و تالش هاي  ــت دارند. اگر دزدي دريايي كم حكاي
ــدود نظامي، تنها  ــت تالش هاي مح ــك راه به جايي نبرد، ممكن اس ديپلماتي
گزينه براي نابودي پايگاه هاي دزدان دريايي و تغيير وضعيت به حالت عادي و 

تحت كنترل محسوب شود. 
ــاخص هاي اجتناب ناپذير  ــه اعتقاد ما( با توجه به همه ی ش ــرايط، )ب در اين ش
ــراد به دزدان دريايي  ــده اند، پول هايي كه براي آزادي اف ــته ش )افرادي كه كش
ــده در اختيار دزدان  ــت، روزهايي كه كشتي هاي دزديده ش ــده اس پرداخت ش
ــيب هاي روحي و  ــي از آن، بيمه، آس ــته اند و تأخيرهاي ناش ــي قرار داش درياي
ــده به دريانوردان، مسافران و خدمه ی بي گناه كشتي ها(، طراحی  رواني وارد ش
ــتيباني  ــه كارگيری دفاعي چند اليه، برگرفته از فن آوري غيرمخرب )با پش و ب
نيرويي معتبر(، تنها پاسخ مناسب به اين حوادث ناخوشايند در عرصه ی صنعت 

كشتيراني محسوب مي شوند.

کالم آخر
ــكل آفرين دزدي دريايي،  ــت و اقتصاد، از پديده ی مش مؤلفه هايي چون سياس
ــند. وقتي  ــيار تأثيرگذار باش ــيار تأثير بپذيرند و هم بر آن بس هم مي توانند بس
ــذارد، در نتيجه بايد  ــت بر علت تهديد تأثير بگ ــتي قادر نيس مالك/ راهبر كش
ــراي پرداختن به تهديد مدنظر قراردهد. فراهم آورندگان فن آوري  اقداماتي را ب
بايد از رويكرد TTPs )مبارزه با دزدي دريايي با استفاده از رويكرد سه گانه ی 
ــي ها( به منظور درك چگونگي تعامل فن آوري  تاكتيك، فن آوري و خط و مش
ــاي احتمالي موجود در  ــش ضعف ه ــده و پوش توليدي با تاكتيك هاي اتخاذ ش
ــه ی دزدي دريايي، كاماًل آگاهي  ــه تاكتيك ها براي مقابله مؤثر با مقول اين گون
ــتي و توليدكنندگان  ــد. دو بازيگر اصلي اين عرصه، يعني مالك /راهبر كش يابن
ــاس ويژگي هاي فيزيكي كشتي  فن آوري، ضمن همكاري با يكديگر، بايد براس
ــده، كارآمدترين فن آوري را براي خنثي كردن هرگونه  و تاكتيك هاي اتخاذ ش

تالش دزدان دريايي فراهم كنند. 
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ترک موقت یا دائم خلیج فارس 

مراقب حضور مجدد کشند قرمز در خلیج فارس باشیم

پس از گذشت قريب يك سال از وقوع پديده ي زيست محيطی »کشند قرمز« که احتماالً به علت آلودگی دريا و نيز بر اثر شكوفايی فيتوپالنكتون ها 
در آب های اس�تان هرمزگان ايجاد ش�د و منجر به مرگ تعداد بی شماری ماهی و آبزيان خليج فارس و دريای عمان و نيز خسارت های بسياری به 
صيادان، صنعت گردش�گری و محيط زيس�ت مناطق س�احلی و دريايی گرديد، هم اکنون اين پديده ي شگفت انگيز و مخرب دريايی پس از اقامت 
نزديك به يك س�ال در خليج نيلگون هميش�ه فارس، در حال ترک محدوده ي آب های ايران اس�ت. با توجه به نظريه های گوناگون، اطالع رسانی 
و آگاهی عمومی مردم توس�ط کارشناس�ان و محققان در رابطه با اين پديده ي دريايی و همچنين تحليل و ارزيابی پيامدهای حادث شده مزيد بر 
علت شد که گفت وگويی با آقای دکتر حميد رضايی، کارشناس و متخصص پالنكتون شناسی و زيست شناسی دريا و عضو هيأت علمی مرکز ملی 

اقيانوس شناسی انجام دهيم. 

گفتگو

 آقای دکتر، به عنوان اولين سؤال بفرماييد، 
"کش�ند قرم�ز" به چه ن�وع پدي�ده ای گفته 

مي شود؟
ــند قرمز، معموالً پديده ای است كه در اثر تجمع  كش
ــلولی به وجود می آيد  بيش از حد جلبك های تك س
ــای از نوع ــكوفايی فيتوپالنكتون ه ــال ش ــه به دنب  ك

 Trichodesmium,Cochlodinium«
ــا ايجاد  ــگ آب دري ــر رن و تغيي »Polykricoides 
ــت به رنگ های  ــند قرمز ممكن اس ــود. كش مي  ش
ــوه ای، كرمی و غيره  ــبز، نارنجی، قه قرمز، زرد، س
ظاهر شود. بعضی از كشندهای قرمز سمی هستند، 
ــتند. اين پديده بيشتر  ــمی نيس ولی اغلب آن ها س
ــيری و  ــيری، نيمه گرمس در آب های مناطق گرمس
گاهی معتدل رخ می دهد. كشند قرمز ممكن است 
ــه يا در طي فصل، در تمام درياچه ها، درياها  ماهيان

و حتی رودخانه ها به وجود بيايد. 

 مسايل و مشكالتی که اين پديده ي جلبكی 
به وجود می آورد، چيست؟

ــيژن محلول در  ــش اكس ــز باعث كاه ــند قرم كش
ــه موجودات دريايی  ــود كه اين موضوع ب آب می ش
آسيب هاي جبران ناپذيري مي رساند. همچنين اگر 
ــمی باشد، می تواند  ــند قرمز موجود در دريا س كش
ــان  ــی و هم برای انس ــودات درياي ــم برای موج ه

ــد. زيرا انسان با تغذيه ي موجودات  خطرآفرين باش
ــی مبتال  ــه امراض خاص ــت ب ــی، ممكن اس درياي
ــمی نيستند.  ــود. البته اكثر كشندهای قرمز س ش
ــواع تاژك داران  ــدادی از گونه ها به ويژه ان ــی تع ول

می توانند سمی باشند.

 از عوامل�ی ک�ه باع�ث ايجاد کش�ند قرمز 
می ش�ود، آيا می توانيم به نشانه های زلزله در 

بستر دريا اشاره کنيم؟
ــال اخير، تحقيقات  يادآوري مي كنم كه در چند س
ــمندان هندی در مورد وقوع  ــترك ناسا با دانش مش
ــيايی از جمله ايران،  ــور آس زمين لرزه در چند كش
پاكستان و اندونزی نشان داد كه هرگاه پوسته های 
ــواد مغذی به  ــوند، م ــم نزديك مي ش ــن به ه زمي
ــذی باعث تراكم  ــد. اين مواد مغ ــطح دريا می آي س
ــود. از ميزان تراكم  زياد كلروفيل در آب دريا می ش
ــداردهنده برای  كلروفيل، به عنوان يك عامل هش
وقوع زمين لرزه استفاده می شود. بسياری از محققان 
  a بر اين باورند كه ارتباط معنی داری بين كلروفيل
با فركانس وقوع زمين لرزه در كف دريا وجود دارد. 
وقوع بيش از 200 زمين لرزه، طی ماه های اخير در 
ــزان كلروفيل a در  ــتان هرمزگان و افزايش مي اس
ــت  ــاي آن نواحي، به گونه ای قابل تحقيق اس آب ه
ــد. به همين دليل،  كه می تواند مؤيد اين نظريه باش

ما در تالش هستيم تا با ثبت و جمع آوری اطالعات 
ــه زمين لرزه در  ــواره ای، فركانس های مربوط ب ماه
ــدی كنيم و آن ها را به  ــتان هرمزگان را جمع بن اس
 a ــتند برسانيم. از طرفي، تراكم كلروفيل نتايج مس

با شكوفايی فيتوپالنكتون هم ارتباط دارد.

 در م�ورد کلروفي�ل a ممكن اس�ت توضيح 
بيشتری بفرماييد؟

ــت كه نور خورشيد را جذب  كلروفيل مولكولی اس
مي كند و انرژی آن را برای ساخت هيدروكربن ها از 
ــتفاده قرار مي دهد. كلروفيل  آب و CO2، مورد اس
ــر فيتوپالنكتون  ــت. اگ a يك نوع رنگينه ي آب اس
ــت. اگر قرمز  ــد، كلروفيل آن a اس ــبز رنگ باش س
ــد، نوع كلروفيل آن فرق می كند و ممكن  رنگ باش
ــت كلروفيل  aدر آب  ــد. غلظ ــت كه a و c باش اس
ــان  دهنده ي ميزان فراوانی فيتوپالنكتون ها  دريا نش
و زيست توده اي آن ها )بيوس( در آب های ساحلی 

است.

 چه عاملی در تس�هيل وق�وع اين پديده ي 
جلبكی تأثير می گذارد؟

ــيار زياد  ــل می تواند مربوط به آرامش بس يك عام
ــد كه بعضی مواقع ممكن است بعد از  آب دريا باش
ــی از باد  وقوع يك باران چند روزه و تنش های ناش

 منوچهر محمدی
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ــاب های آلوده كننده كه از منابع  به وجود بيايد. پس
صنعتی به دريا ريخته می شوند، فاضالب هاي شهری 
و همچنين پساب های حوضچه های پرورش ميگو از 
ديگر عوامل مهم وقوع اين پديده است. حتی وقوع 
ــای طبيعی مثل زمين لرزه و طوفان گونو و  پديده  ه
ــوادث طبيعی ديگر و مهم تر از همه، تغيير اقليم  ح
كه طی يك سال اخير دگرگوني هاي زيادی نه تنها 
در سطح استان بلكه در سطح كشور به وجود آورده 
است بر روي ايجاد پديده ي "كشند قرمز"، تداوم و 
سرايت آن به ديگر مناطق دريا تأثير دارد. واقعيت 
ــاب ها و ورود آن ها  ــت كه خروجي انواع پس اين اس
به دريا سبب افزايش مواد مغذي و همچنين سبب 

ازدياد بيش از حد فيتوپالنكتون ها مي شود.

 آيا پديده ي "کش�ند قرم�ز" با تخليه ي آب 
توازن کش�تی های خارجی که برای بار اول در 

آب های ايران پهلو مي گيرند، ارتباط دارد؟
ــند قرمز با  ــود اين گونه از كش ــه گفته می ش اين ك
ــده است و اولين  ــتی وارد كشور ش آب توازن كش
ــتباه است.  ــت كه به وجود می آيد كاماَل اش بار اس
ــت و راپمی كه  ــته اس ــاًل وجود داش ــن گونه قب اي
ــت  ــازمان منطقه ای حفاظت از محيط زيس يك س
ــالدی در اين  ــال 2006 مي ــت در س ــی اس درياي
ــانده است. الزم به  ــی به چاپ رس خصوص گزارش
ــای فيتوپالنكتونی قادر  ــت برخی از گونه ه ذكر اس
ــط آب توازن كشتی ها از يك  به نقل و انتقال توس

ــبب  ــتند و می توانند س ــه مكان ديگر هس مكان ب
ــند. اين كه گونه ي  ــارت هاي قابل توجه يي باش خس
C. Polykricoides از انواع گونه های مهاجم به 
ــق دارد و در حال  ــمار مي آيند يا نه، جای تحقي ش

حاضر نمی توان به آن جواب داد.

 کش�ند قرمز تا چه اندازه در بروز مشكالت 
اقتص�ادی، توريس�تی، اش�تغال و معيش�تی 

مناطق ساحلی اثرگذار بوده است؟ 
ــود. پديده ي  ــيار زياد ب ــل، تلفات ماهی بس در اواي
ــياري از صيادان و بازاريان ميگو  ــند قرمز، بس كش
ــده ای روبه رو كرد؛ زيرا  ــكالت عدي و ماهی را با مش
ــاهده ي كشند قرمز دچار  خريداران همزمان با مش
ــدند. در اوايل وقوع اين پديده  ــت ش رعب و وحش
چون كارهاي تحقيقاتی در اين زمينه محدود بود، 
سطح اطالعات عمومی افراد هم بسيار پايين بود. به 
علت فقدان راهكار و شيوه ي مقابله با اين پديده ي 
ــا زيان های  ــی، حوضچه های پرورش ميگو ب درياي
ــال واقعيت اين  ــدند. به هر ح ــنگينی روبه رو ش س
ــمی و خطرناك  ــند قرمز اگر هم س ــت كه كش اس
ــدت بر وضعيت آب های جنوبی كشور  نباشد به ش
تأثير گذاشته و ساكنان مناطق ساحلی و همچنين 
ــايل و مشكالت متعددي  روند گردش گری را با مس
ــود بازار  ــند قرمز باعث رك ــرده بود. كش ــه ك مواج
ــد و به بيكاری افراد در  ــندگان  ش صيادان و فروش

مناطق ساحلی دامن زد.

کشلند قرمز، یک پدیلده ي دریایی 
اسلت و در طول سلال و در مناطق 
از آب های دنیا ممكن است  مختلفي 

به وجود بیاید. 
ملا می توانیم از قبل آماده باشلیم و 
وقوع این پدیده را پیش بینی و از آن 
پیشگیری کنیم. با استفاده از تصاویر 
ماهواره ای و اطاع رسلانی عمومی 
انجام داد.  اقدامات زیادی  می توان 
باید از پساب هایي که به دریا ریخته 
می شلوند جلوگیری کرد و یا قبل از 
ورودشلان به دریا، آن هلا را تصفیه 

کرد.
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 آي�ا اين پدي�ده ي جلبك�ی دارای گونه های 
متفاوتی است؟ 

بله، يكی از گونه های اصلی كه پديده ي كشند قرمز 
را ايجاد می كند، تاژك داران هستند، البته بعضی از 
ــمی هستند. يك  ــمی و بعضی غيرس تاژك داران س
ــبز- آبی كه هميشه  گروه ديگر مثل جلبك های س
ــمی  ــال در خليج فارس وجود دارند، س در طول س
نيستند، ولی باعث كاهش زياد اكسيژن محلول در 
آب می شوند و می توانند باعث مرگ و مير ماهی ها 

شوند.

 آيا راهی برای مبارزه با کش�ند قرمز وجود 
دارد؟ 

ــند قرمز، يك پديده ي دريايی است و در طول  كش
ــي از آب های دنيا ممكن  ــال و در مناطق مختلف س

است به وجود بيايد. 
ــيم و وقوع اين پديده  ما می توانيم از قبل آماده باش
ــگيری كنيم. با استفاده از  را پيش بينی و از آن پيش
ــانی عمومی می توان  تصاوير ماهواره ای و اطالع رس
ــاب هايي كه  ــات زيادی انجام داد. بايد از پس اقدام
ــری كرد و يا قبل  ــوند جلوگي به دريا ريخته می ش
ــان به دريا، آن ها را تصفيه كرد. پساب ها  از ورودش
ــوند، مواد مغذی  كه به داخل آب دريا ريخته می ش
ــكوفايی  ــن امر باعث ش ــد و اي ــاد مي كنن آب را زي
ــبت  ــؤولين نس ــود. بايد مس فيتوپالنكتون ها می ش
ــی و علمی اتخاذ  ــوع تدابير كارشناس ــه اين موض ب
ــدت آلودگی محيطی كم كرد.  ــد تا بتوان از ش كنن
ــری از آلودگی های دريايی مانند  ــرل و جلو گي كنت
ــوند،  آلوده كننده هاي نفتی كه در دريا ريخته می ش
ــه از آب  ــای گرمی ك ــی، آب ه ــای درياي تصادف ه
ــات صنعتی به دريا ريخته  ــيرين كن ها و تأسيس ش
ــوند می توانند در كاهش كشند قرمز نقش به  می ش
ــزايی ايفا كنند. در اين روند همچنين، به پايش  س
مداوم فاكتورهای زيست محيطی و نمونه برداری های 

مدون نياز است.

 کش�ورهای خارجی و کش�ورهاي حاشيه ي 
خليج فارس از جمله کويت، عمان و س�واحل 
ام�ارات، مال�زی، هنگ کن�گ، چي�ن، اياالت 
متحده ي آمريكا، انگلستان، مكزيك و کويت 
در گذش�ته ب�ا اي�ن پدي�ده مواجه ش�ده اند. 
بفرماييد اين کش�ورها چه اقداماتی در رابطه 
با پيش گيري و مقابله با پديده ي کش�ند قرمز 

انجام داده اند؟
ــند قرمز كشورهای ذكر  در آغاز وقوع پديده ي كش
ــان مناطق آبي مواجه  ــده با تلفات زيادی از آبزي ش
شدند. بعضی از اين كشورها، سال هاست كه با اين 
ــت به گريبانند و كشندهای قرمز سمی  پديده دس

ــاهد هستند.  ــال در آب هاي خود ش را در طول س
كارشناسان اين كشورها تجربه دارند. آنان آماده ي 
ــواره ای  ــك تصاوير ماه ــتند. به كم ــكاري هس هم
ــور، همايش های  ــاتيد خارج از كش ــوت از اس و دع
ــا كردند و همچنين هماهنگ كردن  بين المللی برپ
ــان در جهت مقابله با  ارگان های تحقيقاتی كشورش
اين پديده، اتخاذ پيش بينی های كارشناسی و علمی 
ــام دادند. در رابطه  ــات ديگري بود كه انج از اقدام
ــيه خليج فارس كه اخيراَ تقريباَ  ــورهای حاش با كش
ــده اند،  ــند قرمز روبه رو ش ــان با ايران با كش همزم
ــده  ــگفت زده ش همان طور كه ما از اين پديده ي ش
بوديم، آن ها هم دچار سردرگمی شده بودند. كاری 
ــورها در مرحله ي نخست  ــان اين كش كه كارشناس
انجام دادند اين بود كه سريعاَ از اساتيد خارجی كه 
با اين پديده در ارتباط بودند به منظور بررسی های 
ــد. همايش های  ــی دعوت به عمل آوردن كارشناس
ــازمان های  متنوع و گوناگونی برگزار كردند و از س
ــت كمك كردند، لذا  دريايی و بين المللی درخواس
ــريع تر به اطالع عمومی رسيد، اما  ــأله، س اين مس
ــورها  ــد. اقدامات اوليه ي اين كش ــكل رفع نش مش
ــانی عمومی، پيش بينی های كارشناسی و  اطالع رس
ــن عمليات های پيش گيرانه ای بود  علمی و همچني
كه توسط متخصصان و كارشناسان علوم دريايی و 

اقيانوسی انجام می شد.

 از بدو ورود کش�ند قرمز ب�ه آب های ايران 
مرکز ملی اقيانوس شناسی چه اقداماتی انجام 

داده است؟
ــز به آب های  ــند قرم ــس از يك ماه از ورود كش پ
ــی، تيم تحقيقاتی  ــران، مركز ملی اقيانوس شناس اي
ــان و متخصصان علوم دريايی  متشكل از كارشناس
ــزگان اعزام كرد. در طی  ــتان هرم را به آب های اس
ــع آوری اطالعات بومی  ــان مأموريت، ضمن جم زم
ــره ي هرمز،  ــل آب های جزي ــی از نقاط مث از برخ
ــاحلی جزيره ي  ــاس و آب های س ــای بندرعب آب ه
ــد. پس از تجزيه و تحليل از  ــم نمونه  برداری ش قش
ــگاه عكس برداری  نمونه های زنده، آن ها در آزمايش
ــايی  ــور زنده مورد شناس ــس از آن به ط ــد و پ ش
ــن رخداد، مركز ملی  ــرار گرفتند. پس از وقوع اي ق
ــی را به  ــن  كارگاه پالنكتون ــی، اولي اقيانوس شناس
ــروه تخصصی برای بيان  ــكيل يك كارگ منظور تش
مشكالت و مسايل و حمايت همديگر در زمينه های 
ــی، در مركز برگزار كرد.  ــترك درياي پروژه های مش
ــس از آن، كارگاه دوم نيز در  ــن چند ماه پ همچني
ــد كه حاصل برگزاری كارگاه دوم،  تهران برگزار ش
تشكيل يك انجمن پالنكتون  شناسی در سطح ايران 
ــی،  ــت. به دنبال برگزاری اين دو كارگاه آموزش اس
ــانی نيز در  ــادل نظرات صورت گرفت. اطالع رس تب

ــطح مطبوعات، راديو و تلويزيون و خبرگزاری ها  س
ــد كه  ــد و همچنين قرار ش به طور جامع انجام ش

همايش پالنكتونی در سطح كشور تشكيل شود.
   

 وضعيت فعلی کشند قرمز در آب های ايران 
چگونه است؟

رشد پديده ي كشند قرمز، تا حدود زيادی فروكش 
كرده است. طبق آزمايش های انجام شده در اطراف 
ــلول های موجود در ليتر كمتر شده  هرمز، تعداد س
است. ولی چيزی كه بنده در اطراف جزيره ي كيش 
ــه صورت لكه لكه  ــاهده كرده ام هم اكنون نيز ب مش
وجود دارد. ولی در كل، تعداد آن ها بسيار كم شده 
است. به عالوه اخيراَ در 30 مرداد 1388 در شمال 
ــرقی جزيره ي قشم و  جزيره ي الرك، در جنوب ش
در امتداد آب های ساحلی بندرعباس حضور ضعيف 

كشند قرمز مشاهده شده است.

 با توج�ه به فروکش کردن کش�ند قرمز در 
برخی از نقاط حادثه ديده، آيا امكان بازگشت 

مجدد اين پديده وجود دارد؟
بله، حتماً وجود دارد. شايد اين گونه ناپديد شود يا 
شيوع آن  فروكش كند، ولی گونه های ديگر ممكن 
است به وجود بيايد. به دنبال تغييرات آب و هوايی 
ــه ي هوا به نظر  ــاد و كاهش درج ــه وزش ب از جمل
ــد كه اين پديده در بستر نهفته شده است،  مي رس
ــب مجدداَ فعال  ــرايط محيطی مناس اما با ايجاد ش

خواهد شد.

 پديده ي کش�ند قرمز چه تأثيری بر زيست 
مرجان ها، آبسنگ ها و ديگر موجودات دريايی 

می گذارد؟ 
ــند قرمز باعث می شود آبزيان دريايی  پديده ي كش
ــرا زئوپالنكتون ها از  ــوند زي ــه رو ش ــر روب ــا خط ب
فيتوپالنكتون تغذيه می كنند و اين امر باعث مرگ 
ــياری از زئوپالنكتون ها می شود.  با توجه  و مير بس
به اين كه خود زئوپالنكتون ها، اغلب غذای ماهيان 
ــتند، اما بر اثر آن  ــره گان مثل نرم تنان هس و بی مه
خيارها و ستاره های دريايی، خرچنگ ها و صدف ها 
ــوند. در رابطه با  ــر مواجه می ش ــا مرگ و مي هم ب
ــوب  ــا كه آن ها هم جزو بی مهرگان محس مرجان ه
ــند قرمز باعث شده كه  ــوند،  تراكم زياد كش می ش
مرجان ها به علت كاهش اكسيژن و نور در برخی از 
ــاحلی مثل جزاير الرك و بخشی  آب های جزاير س
ــرقی قشم،  از جزيره ي فارور و به ويژه در جنوب ش

خفه شوند و بميرند. 
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گاز CO2، زباله   ی پاستیكي، صید بی رویه

 دبورا زابارنكو 

ترجمه

به گفته فعاالن و طرف داران 
ــاي  مقام ه و  ــت  محيط زيس
در  ــركت كننده  ش ــاري  تج
ــا ــي اقيانوس ه ــداد روز جهان  روي
 ،)UN World Oceans Day(
ــازمان ملل متحد  ــه همت س كه ب
ــاي جهان، در  ــد، تمام آب ه برگزار ش
حال انباشته شدن از زباله هاي پالستيكي 
ــت، همزمان جمعيت ماهي ها نيز به  اس
شدت روبه كاهش نهاده است. به گفته ي 
اين ناظران، بيشترين تقصير در حوزه ي 
ــان، متوجه ي  ــاير آبزي كاهش ماهي و س
سوبسيدهايي است كه توسط دولت ها به بخش 

ماهي گيري اختصاص مي يابد.
 ،)Pascal Lamy( "ــكال المي آقـــاي "پاس
 World ( مديركل سازمان تجـــارت جـــهاني
ــداد به  ــن روي Trade Organization( از اي
ــي را در  ــاد كرد و نكات ــب ي ــوان فرصتي مناس عن
ــي از گونه هاي دريايي،  ــوص خطر انقراض برخ خص
به دليل آلودگي هاي ّجدي درياها و ماهي گيري بيش 
ــالوه بر آلودگي آب  ــت، بيان كرد. به گفته ي وي، ع از ظرفي
ــايند  ــي عامل اصلي اين حادثه ي ناخوش ــيدهاي دولت درياها، سوبس

محسوب مي شوند.
ــدود 16 ميليارد دالر  ــا اعطاي ح ــاالنه ب ــي" گفت: "دولت ها، س "الم
ــروز اين  ــش ماهي گيري، در ب ــيد به بخ ــوض يا سوبس ــك بالع كم
ــاركت دارند. اين حمايت مالي، باعث مي شود قايق هاي  مشكل مش
ماهي گيري بيشتري درون دريا جوالن دهند و در نتيجه به دليل 
ماهي گيري بيش از ظرفيت، از تعداد ماهي ها روز به روز كاسته 

شود".
ــازمان تجارت جهاني،  وي در ادامه گفت: "اعضاي س
ــالح  ــون اص ــو پيرام ــال گفت وگ ــون در ح هم اكن
ــيد هستند تا پديده ي  برنامه هاي تخصيص سوبس

ماهي گيري را به صنعتي پايدار تبديل كنند".

عوامل تهدیدکننده ي اقیانوس ها 



ــاي "ران كرك" )Ron Kirk(، نماينده ي تجاري  اياالت متحده ي آمريكا، با  آق
ــت تا قوانين جدي تري را براي محدود  بيان اين مطلب كه آمريكا در تالش اس
ــاختن روند تخصيص سوبسيد و اثرات مخرب آن بر برخي گونه هاي دريايي  س
ــت: "مقام هاي آمريكايي، با حساسيت زيادي موضوع را  اعمال كند، اظهار داش

دنبال مي كنند".
 ،)FAO( ــؤوالن سازمان خواربار و كشاورزي سازمان ملل متحد به گفته ي مس
80 درصد از ماهي گيران جهان، تحت فشار قرار دارند تا با اجتناب از ماهيگيري 
بيش از ظرفيت و خالي كردن آب درياها و اقيانوس ها از منابع دريايي، زمينه ي 

كاهش اثرات مخرب اين اقدام هاي  غيركارشناسي را فراهم آورند".
ــان، ميزان كمك هاي مالي بالعوض دولت به بخش  ــاس برآورد كارشناس براس
ماهيگيري در جهان، ساالنه به رقمي بالغ بر 20 ميليارد دالر يا بيشتر مي رسد؛ 
ــطح جهان. براساس  يعني  رقمي معادل 25 درصد ارزش بازده اقتصادي در س
ــاالنه ضررهاي اقتصادي  ــالدي بانك جهاني )فائو(، س ــال 2008 مي گزارش س
ناشي از ماهي گيري بيش از ظرفيت در مناطق دريايي، به 50 ميليارد دالربالغ 

مي شود.
ــينا )Oceana(، در  ــاكاي" )Courtney Sakai(، از گروه اوش ــي س "كورتن
ــارت بين المللي مي  تواند در  ــه اظهارات "المي" و "كرك" گفت: "تج واكنش ب
ــت  ــازمان بهداش ــي كليدي ايفا كند". "س حفاظت از اقيانوس هاي جهان نقش
ــت انجام جدي ترين  ــي منحصر به فرد جه ــال حاضر در وضعيت ــي در ح جهان
ــطح جهان  اقدامات براي توقف روند مخرب ماهي گيري بيش از ظرفيت در س

قرار دارد." 

 CO2 تهديد گاز
عالوه بر ماهي گيري بيش از ظرفيت، آلودگي هاي ناشي از گاز دي اكسيد كربن 
ــا مي كند( نيز با  ــيار نقش ايف ــت آب و هوايي جهان بس ــه در تغيير وضعي )ك
ــيد كربنيك ايجاد مي كند؛ ماده اي خورنده كه  ــود و اس آب دريا تركيب مي ش

تهديدي ّجدي براي تخريب الك محافظ نرم تنان دريايي محسوب مي شود.
ــان هواشناسي از اقصي نقاط  ــته، در جريان گردهم آيي كارشناس هفته ي گذش

ــهر بن )آلمان(، 70 تن از دانشمندان شاخص جهان گزارش دادند  جهان در ش
ــايد اثرات  ــت كه ش ــدن آب اقيانوس ها، به قدري خطرناك اس ــيدي  ش كه اس

مخرب آن هزاران سال برگشت ناپذير باشد.
اين گروه از دانشمندان، تمام فعاالن و مقام هاي دولتي جهان را به تالش براي 
ــت طي آن در  ــي كه قرار اس تدوين نوعي توافق نامه جهاني فراخوانده اند؛ تالش
شهر كپنهاك، قطع نامه ي جديدي از سوي سازمان ملل متحد براي مدنظر قرار 

گرفتن خطراتي كه اقيانوس ها را تهديد مي كند، صادر شود.
ــي از برنامه های روز جهاني اقيانوس ها، به برنامه ي محيط زيست سازمان  بخش
ــد )UN Environment Programme( و حفاظت از اقيانوس  ملل متح
ــي از آلودگي  ــاص يافت كه در آن گزارش )Ocean Conservancy( اختص
ــري گرفته تا پاكت هاي  ــده ي قايق هاي ماهي گي ــا، از برخي قطعات رها ش دري
خالي سيگار و پاكت هاي پالستيكي، ارائه شد كه مدير برنامه هاي محيط زيست، 

از آن ها به عنوان نشانه هايي از ضايعات سيستماتيك ياد كرد.
ــتاينر" )Achim Esteiner(، مدير اجرايي برنامه ي محيط زيست  "آشيم اش
ــازمان ملل متحد )UNEP(، در اين مورد گفت: "آلودگي آب دريا به دليل  س
ــت، بيماري كه از آن مي توان به  ــانه ي بيماري ديگري اس وجود زباله، خود نش

عنوان استفاده ي افراطي از منابع و مديريت ضعيف منابع طبيعي ياد كرد."
به گفته ي "نيك ناتال" )Nick Nuttall(، سخن گوي برنامه هاي محيط زيست 
ــازمان ملل متحد: "پاكت هاي پالستيكي مخصوص خريد )نايلكس( كه همه  س
ــوند، از جمله مشكالت اصلي در حوزه ي آلودگي ناشي از وجود  جا ديده مي ش

زباله در آب هاي دريا محسوب مي شوند".
ــه هاي پالستيكي كه فراوان  ــتفاده از اين  گونه كيس ــت: "اس "ناتال" اظهار داش
ــردن اقيانوس ها و  ــچ فايده اي به جز خفه ك ــد، هي ــت پراكنده ان در محيط زيس
ــه بهره گيري الزامي از  ــتفاده از آن ها بايد ممنوع يا ب ــت ندارند، اس محيط زيس

رويكرد بازيافت، محدود شود".
ــوان روز جهاني  ــتم ژوئن را به عن ــل متحد، هش ــازمان مل ــال جاری، س در س
ــال پيش براي نخستين بار، به دليل  اقيانوس ها انتخاب كرد؛ اقدامي كه 16 س

نشست زمين، در شهر ريودوژانيرو مطرح شد. 
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حفاظت از الک پشت هاي دریایي
اولویت هاي زیست محیطی دولت عمان

 حسن كامون پوري

ــواحل كشور عمان، محل زيست گونه هاي مختلفي از الك پشت هاي دريايي  س
است. سال هاست كه برخي از گونه هاي الك پشت  دريايي مانند الك پشت سبز، 
ــت زيتوني )Olive Ridley( و الك پشت  الگرهد )Loggerhead( الك پش
ــان باز مي گردند.  ــني عم ــواحل ش آبي )Hawksbill(، براي تخم ريزي به س
ــور عمان همچنين به عنوان جايگاه 500 گونه پرنده و 930 گونه  سواحل كش

ماهي ) از جمله 13 نوع نهنگ و دلفين( شناخته شده است.
 ،)Sharqiyah( منطقه ي شرق سلطان نشين عمان تحت عنوان ناحيه ي شرقيه
ــده آل براي  ــه فرد، فضايي اي ــاحلي منحصر ب ــتن مناطق س ــا در اختيار داش ب

تخم ريزي الك پشت هاي سبز محسوب مي شود.
ــي  ــت گاه اصل ــوان زيس ــه عن ــان ب ــين عم ــرقيه ي سلطان نش ــه ي ش از ناحي
ــت هاي گرين بك )Greenback( ياد مي شود. در منطقه ي رأس الحد  الك پش
ــت ها وجود  ــا محل ايده آل براي مراقبت از الك پش )Ras Al Hadd(، صده
ــهر  ــرق ش ــن خليج منحصر به فرد واقع در 400 كيلومتري جنوب ش دارد. اي
ــتي هاي تك  دكل  ــاخت كش ــقط در مجاورت بندر قديمي صور )محل س مس
عربي( در طول سال، محل تخم ريزي الك پشت هاي سبز است. تعداد تخم هايي 
كه در اين ناحيه توسط الك پشت هاي سبز در فصل تخم ريزي درون ماسه هاي 
ــواحل واقع در اقيانوس هند  ــتر از ديگر س ــيار بيش ــاحلي قرار مي گيرد، بس س

است.
ــت هاي دريايي در سواحل  ــان، منظره ي تخم گذاري الك پش به گفته  كارشناس
ــگفت آور و هيجان  انگيز است.  ــيار ش عمان براي بازديدكنندگان عالقه مند بس
ــاهده ي الك پشت بالغي كه خودش را از درون اقيانوس به سوي ماسه هاي  مش
ــاند تا تخم هايش را درون آن قرار دهد، نمايان گر تالش ميليون  طاليي مي كش
ــتي ما را با تجربه اي  ــت است كه به راس ــاله ي اين گونه از موجودات دوزيس س

مهيج روبه رو مي كند.
ــتاديار دپارتمان علوم  ــش گووندر" )Dr.Anesh Govender(، اس "دكتر آن
ــلطان قابوس"، اخيراً گزارشي از مطالعه ي  ــگاه "س دريايي و ماهي گيري دانش
ــت هاي  ــت عنوان "پي گيري فرايند تخم ريزي الك پش ــده ي خود، تح انجام ش
ــتم عالمت گذاري به مدت 40  ــتفاده از سيس دريايي )الگرهد و لدربك( با اس

سال در آفريقاي جنوبي" ارائه داده است.
هدف از اين مطالعه، پاسخ به اين پرسش بود كه آيا اندازه ي جمعيت الك پشت هاي 
ــت هاي ماده تخم ريز، تخم ها  ماده ي دريايي در صورت حفاظت كامل از الك پش
ــال 1963  ــش خواهد يافت؟ عالمت گذاري )كه از س ــل تخم گذاري افزاي و مح
 ،)Kosi Bay( در امتداد 56 كيلومتري ساحل خليج كاسي )ــد ميالدي آغاز ش
داراي ويژگي ذخيره طبيعي )Nature Reserve( انجام مي شود. نتايج نشان 
ــال هاي 1363– 1374 ميالدي(  داد كه جمعيت گونه ي الگرهد )به جز در س
افزايش يافته است. جمعيت گونه ي لدربك نيز از اوايل سال هاي 1960 ميالدي 

به صورت مستمر و يكنواخت افزايش يافته است.
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اما به گفته ي "دكتر آنش"، طي سال هاي اخير اين روند شكلي معكوس به خود 
گرفته است به طوري كه تعداد الك پشت هاي دريايي روبه كاهش نهاده است. 
ــت ديگر مشاهده نمي شود. به همين علت  ــواحل تايلند، اين نوع الك پش در س

الزم است از الك پشت هاي دريايي مراقبت ويژه به عمل آيد.
ــتي، در  ــان اين گونه ي زيس ــس" )G R Hughes( از كارشناس ــي آر  هاف "ج
ــال 1979 ميالدي اذعان كرد كه اگرچه الك پشت هاي ماده تنها يك بار در  س
ــت هاي ماده  نيز  ــود تخم گذاري مي كنند، اما خطر مرگ الك پش طول عمر خ
ــيار افزايش مي يابد. جديدترين مطالعات نشان مي دهد  پس از تخم گذاري بس
ــت ها در طول عمر 120 ساله ي خود تنها يك بار تخم گذاري را تجربه  الك پش

مي كنند.
ــخنراني اين استاد دانشگاه "سلطان قابوس" حايز اهميت بود، زيرا در كشور  س
ــي از اولويت بااليي برخوردار  ــت هاي درياي عمان تمهيدات حفاظت از الك پش
است. در سطان نشين عمان، مقوله ي حفاظت از الك پشت ها با برخي چالش ها 

از جمله استفاده از "ژيل نت" )نوع خاصي از تور ماهي گيري( روبه رو است.

محافظت از الک پشت ها
ــده رأس الحد با توجه به  ــه منطقه ي حفاظت ش ــا بايد نگاهي ويژه ب در اين ج
ــه حفاظتي، 120 كيلومتر  ــت جغرافيايي خاص آن بيندازيم. اين منطق موقعي



ــتر دريايي و دوخور را  ــاحلي، بس ــكل از زمين هاي س ــاحل، متش از فضاي س
پوشش مي دهد. براساس برآوردهاي به عمل آمده، اين منطقه ي حفاظت شده 
ــت دريايي است. اين الك پشت ها از  ــاالنه ميزبان 6000 تا 13000 الك پش س
ــومالي به اين منطقه  ــواحل س ــرخ و س خليج فارس، برخي نواحي در درياي س

مي آيند.
ــت هاي عظيم الجثه اي كه  ــاله هزاران بازديدكننده براي ديدن الك پش همه س
ــده سفر  ــاحل مي آيند به اين منطقه ي حفاظت ش براي تخم ريزي از دريا به س
ــياري از اين الك پشت ها از تيره ي الك پشت هاي سبز هستند كه  مي كنند. بس
ــاحلي )از رأس الحد گرفته تا رأس الرووايس  در امتداد 45 كيلومتري منطقه س
ــن ناحيه يكي از  ــادرت مي ورزند؛ اي ــزي مب ــه تخم ري )Ras al Ruwais(( ب
مهم ترين مأمن هاي الك پشت هاي دريايي براي تخم ريزي در منطقه محسوب 

مي شود. ديدن اين منظره، هر مشاهده كننده اي را به هيجان مي آورد.
الك پشت هاي دريايي بيشتر عمر خود را در دريا سپري مي كنند. اما در خالل 
ــبز كه در معرض خطر قرار مي گيرند براي  ــت هاي س ماه مه تا ژوييه، الك پش
تغذيه و جفت گيري به طرف آب هاي ساحلي سلطان نشين عمان شنا مي كنند. 
ــتي ايمن براي  ــه ي حفاظتي رأس الحد، بهش ــاحلي، از جمله منطق ــي س نواح
الك پشت ها محسوب مي شود. شب هنگام، الك پشت هاي ماده با ميانگين وزن 
ــنا مي كنند. هر شب  ــاحل ش ــوي س 150 كيلوگرم خود، براي تخم ريزي به س
 )Ras al Jins( بيش از 100 الك پشت غول پيكر ماده در ناحيه ي رأس الجنس
ــت كه بازديدكنندگان اجازه  ــوند؛ اين محل تنها جايي اس كنار هم جمع مي ش

دارند فرايند تخم ريزي الك پشت ها را از نزديك مشاهده كنند.
ــپتامبر- ژانويه را براي حضور در محل و  بازديدكنندگان، حد فاصل ماه هاي س
مشاهده فرايند تخم ريزي الك پشت ها انتخاب مي كنند، زيرا در اين حد فاصل 
ــرايط آب و هوايي بسيار مطلوبي برخوردار  ــاحلي عمان از ش زماني، مناطق س
ــت. الك پشت ها نيز در اين دوره ي زماني، به نظر بزرگ تر مي آيند. جمعيت  اس
ــال براي تخم ريزي  به  ــت هاي گرين بك، يك بار طي دو س عظيمي از الك پش

اين منطقه ي ساحلي باز مي گردند.
ــه مي آيند،  ــه منطق ــد از رأس الحد ب ــراي بازدي ــه ب ــي ك ــه بازديدكنندگان ب
ــتورالعمل هاي كاربردي براي حفاظت از محيط زيست و احترام به طبيعت  دس
ــت رويكرد حفاظت از الك پشت ها، برنامه اي  ارائه مي شود. براي مديريت درس
جامع در اختيار است. مقام هاي سلطان نشين عمان به حفاظت از چهار گونه از 
مجموع و نه گونه اي از الك پشت ها كه به صورت مستمر در آب هاي منطقه  اي 

ديده مي شوند، به طرز ويژه اي اهتمام مي ورزند.
جزيره ي مصيره )Masirah Island(، داراي بيشترين جمعيت الك پشت هاي 
الگرهد در جهان است. 50 هزار الك پشت الگرهد )يكي از چهار گونه ي يافت 

شده در سلطان نشين عمان( در اين كشور عالمت گذاري شده اند.
سلطان نشين عمان حمل زيست دست كم 20 هزار الك پشت بالغ با سني بيش 

از 100 سال شناخته شده است.
ــبز از گونه هاي در خطر به حساب مي آيند، اما سلطان نشين  ــت هاي س الك پش
عمان به دليل اعمال برخي تمهيدات سخت گيرانه توسط دولت، جمعيت قابل 

توجهي از اين گونه الك پشت ها را در اختيار دارد و از آ ن ها حفاظت مي كند.
فرايند تخم ريزي در تاريكي شب همراه با وزش باد و تازيانه هاي امواج ساحلي 
ــود و نيل فام دريا درهم  ــب هاي مهتابي، رنگ كب صورت مي گيرد. در طول ش
ــيار  آميخته با طيفي از رنگ هاي رويايي مناظر و كوه هاي اطراف، صحنه ي بس

زيبايي از ساحل را به نمايش مي گذارد.
ــكارچي از  ــاير جانوران ش ــاختن روباه و س ــبز براي دور س ــت هاي س الك پش
ــي برخوردارند؛ حدود دو ماه طول  ــان، از هوش و ابتكار عمل باالي تخم هاي ش
ــت ها سر از تخم بيرون آورند. الك پشت ها با استفاده  مي كشد تا نوزاد  الك پش

ــق نيم متر بي وقفه تالش مي كنند  ــاي خود، براي كندن گودالي به عم از باله ه
ــرار دادن تخم ها درون گودال  ــان را در آن قرار دهند. پس از ق ــا تخم هاي ش ت
ــودال بزرگ تري را  ــانند و كار حفر گ ــا مهارت روي تخم ها را مي پوش ــني، ب ش
ــتباه  اندازند. زيرا روباه ها و ديگر جانوران  ــكارچيان را به اش آغاز مي كنند، تا ش
ــت ماده  ــان مي كنند كه تخم ها در گودال بزرگ تر قرار دارند. يك الك پش گم
در جريان تخم گذاري، به طور ميانگين حدود 100 تخم درون گودال ماسه اي 

قرار مي دهد.
ــت كه آن را مي توان  ــمي نياز اس براي ديدار از رأس الجنس، به اخذ مجوز رس
ــر حفاظتي كمپ  ــاحلي و هم از دفت ــه ي مرتبط با بازديدهاي س از وزرات خان
ــت كه در طول ماه هاي سپتامبر و اكتبر كه تعداد  دريافت كرد. الزم به ذكر اس

ــت هاي دريايي بسيار زياد است،  بازديدكنندگان از فرايند تخم گذاري الك پش
براي ديدار از اين رويداد مهيج، بايد از قبل براي تهيه ي بليت سفر و رزرو محل 

اقامت در منطقه اقدام كرد. 
ــمار مي آيد. اين گونه  ــبز، گونه ي بسيار متداول اين منطقه به ش الك پشت س
ــياري از اهالي نقاط جهان محسوب مي شود.  از الك پشت ها، مرسوم غذاي بس
استفاده از گوشت و تخم آن ها توسط انسان، به زندگي و اكوسيستم اين موجود 
ــتر از جلبك هاي  ــبز، بيش ــت هاي س ــت. الك پش صدمات جدي وارد كرده اس
دريايي و ساير گياهان سبز تغذيه مي كنند. آن ها در اغلب مناطق آبي واقع در 
سلطان نشين عمان ديده مي شوند. الك پشت هاي سبز بيشتر از ساير گونه هاي 
ــت هاي دريايي سفر مي كنند. آن ها را مي توان در صدها و حتي هزاران  الك پش
ــاير مناطق، كه داراي منابع غذايي هستند، مشاهده  كيلومتر آن طرف تر، در س

كرد. الك پشت هاي سبز در هر بار تخم ريزي بيش از 110 تخم مي گذارند.
ــور جرامه قرار  ــبه جزيره ي رأس الحد )كه بين رأس الرووايس و خ ــواحل ش س
ــت( براي شمار زيادي از الك پشت هاي سبز كه در عمان تخم گذاري  گرفته اس
مي كنند مهياتر و امن تر به نظر مي رسد. اين سواحل در واقع يكي از سه ناحيه 
مساعد و مطلوب تخم گذاري الك پشت هاي سبز در منطقه محسوب مي شود.
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)Hawksbill( الک پشت هاي  هاکس بيل
ــت هاي دريايي  ــل، يكي از كوچك ترين انواع الك پش ــت هاي  هاكس بي الك پش
ــبز  ــت هاي كوچك س ــت هاي دريايي به الك پش ــن  گونه الك پش ــتند. اي هس
ــواحل مرجاني به چشم مي خورند. اين نوع الك پشت ها  ــباهت دارند و در س ش
به لهجه ي عربي مردمان آن نواحي "الشرفاف" )Al Sherfaf( ناميده مي شوند. 
الك پشت  هاكس بيل تقريباً هر چيزي را كه در آب مي بيند، مي خورد. اين نوع 
ــت كه در فهرست گونه هاي در حال  ــت هاي دريايي تنها گونه اي اس از الك پش
ــت هاي  هاكس بيل در هر بار تخم گذاري حدود 100  انقراض قرار دارد. الك پش
تا 160 تخم مي گذارند. حفاظت از اين نوع الك پشت ها كار دشواري است، زيرا 

در جاهاي نامشخص و در محيط هاي پراكنده و وسيع تخم گذاري مي كنند.

)Loggerhead( الک پشت هاي الگرهد
ــي" )Rimani( يا "مورا"  ــت هاي الگرهد كه به لهجه ي محلي "ريمان الك پش
ــاف برخوردارند كه رنگ آن  ــبتاً ص ــوند، از الكي نس )Murah( ناميده مي ش
ــت. آرواره هاي قوي  ــت خوار اس ــت. اين حيوان گوش ــن اس اغلب قهوه اي روش
ــخت ترين صدف ها را به  ــكان آن را مي دهد كه بتواند حتي س ــن حيوان، ام اي
راحتي بشكند. در سلطان نشين عمان، غالب الك پشت هاي الگرهد در سواحل 
ــره )Masriah Island( تخم گذاري مي كنند. آن ها در هر بار  جزيره ي مصي

تخم گذاري، به طور ميانگين 100 تخم مي گذارند.

)Olive Ridley( الک پشت هاي زيتوني
ــت هاي زيتوني به دليل تخم گذاري بسيار دقيق و منظم خود مشهورند.  الك پش
ــتاره دريايي و آب دزدك هاي  ــت و از خرچنگ، ميگو، س اندازه ي آن ها كوچك اس
ــي "الزيتوني" ــت درياي ــن نوع الك پش ــد. نام محلي اي ــه مي كنن ــي تغذي  درياي
)Al Zaytooni( است. الك پشت هاي زيتوني در هر بار تخم گذاري، حدود 100 

تخم مي گذارند. مسير و نحوه ي مهاجرت اين گونه ي دريايي ناشناخته است.

)Leatherback( الک پشت لدربك
اين نوع الك پشت دريايي كه به لهجه محلي "ال نيمل" )AL Nyml( ناميده 
ــت. لدربك برخالف ساير الك پشت ها، الك  ــود، الك پشتي غيرعادي اس مي ش
ــيده شده است.  ــاي چرم گونه دورتادور الك آن كش معمولي ندارد، اما يك غش
وزن اين نوع الك پشت دريايي به بيش از 600 كيلوگرم مي رسد، به طوري كه 
ــت هاي دريايي، عظيم الجثه ترين الك پشت محسوب مي شود.  در جمع الك پش
ــده است نزديك 1000  ــت لدربك كه تاكنون مشاهده ش عظيم ترين الك پش
كيلوگرم وزن )معادل وزن 10 انسان سنگين جثه( و بيش از 3 متر طول داشته 
است. الك پشت لدربك گوشت خوار است. در سواحل عمان، اين نوع الك پشت 
ــتمر در آب هاي ساحلي تغذيه مي كند. الك پشت لدربك در هر  به صورت مس

بار تخم گذاري حدود 85 تخم مي گذارد.
قدمت زندگي الك پشت ها در كره ي  زمين،  به حدود 200 ميليون سال مي رسد. 
ــت ها به دليل توسعه ي سريع تغييرات  ــال اخير، تعداد الك پش تنها در 200 س

زيست دريايي و تجاوز به محيط زيست آن ها، به شدت كاهش يافته است.
ــه دليل تغذيه از  ــت ب ــاله هزاران الك پش در بخش هاي مختلف جهان، همه س
پاكت هاي پالستيكي شناور بر آب درياها مي ميرند. آن ها معموالً اين نوع اشياء 

را به جاي ستاره دريايي )از غذاي هاي مورد عالقه آن ها( اشتباه مي گيرند.
ــه در عمان  ــت ك ــت هايي اس ــبز يكي از چهارگونه الك پش ــت هاي س الك پش
ــت زيتوني و الگرهد-  ــاير گونه ها-  هاكس بيل، الك پش تخم گذاري مي كند. س
ــر جهان  ــز به عنوان گونه هاي قرار گرفته در معرض خطر انقراض در سرتاس ني

محسوب مي شوند.
ــي در مورد الك پشت هاي  ــتين مطالعه پژوهش ــال 1977 ميالدي نخس در س
دريايي در سلطان نشين عمان به صورت مشترك، به وسيله ي چند وزارت خانه، 
IUCN )اتحاديه جهاني حفاظت( و WWF )صندوق حمايت از حيات وحش( 
ــدود 23000  ــال هاي 1977-1986 ميالدي، ح ــول س ــورت گرفت. در ط ص
ــت عالمت گذاري شدند. اين مطالعات همراه با عالمت گذاري ثابت كرد  الك پش
كه الك پشت هاي تخم گذار در سلطان نشين عمان، فواصل زيادي را بين فصول 
ــذاري طي مي كنند، اما اغلب آن ها همواره به مكان ثابت و مهيايي براي  تخم  گ

تخم گذاري باز مي گردند.
 )Mosandam( ــواحل عمان از موصندام ــت هاي دريايي در طول س الك پش
ــذاري مي كنند، اما  ــار )Dhofar( در جنوب تخم گ ــا ضف ــمال گرفته ت در ش
ــتفاده قرار مي گيرند كه از آن  ــتر مورد اس برخي نواحي براي تخم گذاري بيش
ــت هاي سبز(  جمله مي توان به رأس الحد )اصلي ترين مكان تخم گذاري الك پش
اشاره كرد. با اين وجود جزاير مصيره بيشتر مورد توجه الك پشت هاي الگرهد 
ــاير مناطق  ــتر از س ــرار دارند و جزاير ديمنيات )Daymaniyat( هم بيش ق

الك پشت هاي  هاكس بيل به سوي خود جذب مي كنند.
ــت اولويت هاي اصلي دولت عمان  ــت هاي دريايي در فهرس حفاظت از الك پش
ــواحل در منطقه ي رأس الحد به روي چادرنشينان بسته  ــتره ِ س قرار دارد. گس
ــت؛ اما در منطقه ي ساحلي رأس الجانياز )Ras al Junayz( استثنائاً  شده اس
ــت، ولي به منظور جلوگيري از ايجاد  ــده اس ورود و رفت و آمد بالمانع اعالم ش
ــاحل به  ــت ها و مراقبت از آن ها، اين افراد بايد دور از س مزاحمت براي الك پش

برپاكردن چادرهاي شان اقدام كنند. 

123شماره 28



از دریانوردان نمونه ی
استان هرمزگان تجلیل شد

همزمان با روز جهانی دریانوردی:

طی مراس�م با ش�كوهی که در مجتمع بندری 
شهيد رجايی برگزار شد، از دريانوردان نمونه ی 

استان هرمزگان تجليل و قدردانی شد.
به گزارش روابط عمومی اداره  كل بنادرودريانوردی 
ــم، "محمدرضا  ــن مراس ــدای اي ــزگان: در ابت هرم
ــكريز" با تبريك اين روز به دريانوردان پرتالش،  اش
ــه  ــابقه ای س گفت: "ايران در صنعت دريانوردی س
ــاله گذشته، صنعت  ــاله دارد و طی چند س هزار س
ــرفت های خوبی  ــل دريايی در جهان پيش حمل ونق
ــور ما با تحوالت  ــت و در كنار آن، كش ــته اس داش
ــل دريايی انجام  ــه در زمينه ی حمل ونق ــادی ك زي
ــفيد سازمان  ــت در فهرست س ــته اس داده، توانس

جهانی دريانوردی قرار بگيرد".
ــزگان اضافه كرد:  ــركل بنادرودريانوردی هرم مدي
ــتان  ــرز دريايي هزار كيلومتري اس ــا توجه به م "ب
ــتي در اين آب ها  ــاالنه 47 هزار كش ــزگان، س هرم
تردد مي كنند". وی ادامه داد: "در كشور ما، سازمان 
بنادر با همكاري ارگان هاي نظامي و كشتيراني، در 
راستاي حفاظت و ايمني از دريا و گسترش تجارت 
ــيدن به اهداف  ــي تالش مي كند كه برای رس درياي

مورد نظر، گام هاي بلندی برداشته  است".
وی با اشاره به جايگاه بندر شهيد رجايی در اقتصاد 

ــدر در بين بنادر  ــی و همچنين موقعيت اين بن مل
ــمي  كانتينری منطقه و جهان گفت: "با افتتاح رس
ــهيد رجايي در سال 1363، اين  مجتمع بندري ش
ــير  ــت با تالش مديران و كاركنان، مس بندر توانس
توسعه را با به كارگيري تجهيزات بندري و دريايي 
و بهره گيري از دانش و فن آوري روز بپيمايد و نقش 
ــران و تجارت منطقه ايفا  حياتي در اقتصاد ملي اي

كند".
ــان كرد: اين بندر با 27 پست  ــكريز"، خاطرنش "اش
اسكله، قادر است همزمان 27 كشتی اقيانوس پيما 
را پهلو دهد و اسكله های اين مجتمع بندری، برای 
ــری و كاالهای  ــتی های نفتی، كانتين ــری كش كارب

متفرقه ساخته شده است.
ــم  حج ــزگان،  هرم ــوردی  بنادرودريان ــركل  مدي
ــده در مجتمع بندری  سرمايه گذاری های انجام ش
ــته را 600  ــال گذش ــی طی چهار س ــهيد رجاي ش
ــا اين حجم  ــرد و افزود: "ب ــون دالر عنوان ك ميلي
سرمايه گذاری، در اين مدت بيش از 4 هزار و 500 
ــده كه اين امر، ارتقای اين  شغل مستقيم ايجاد ش

بندر در بين بنادر كانتينری جهان شده است".
ــهيد  ــت: "با افزايش ظرفيت بندر ش ــكريز" گف "اش
رجايی به 3 ميليون TEU كانتينر و تعدد خطوط 

گزارش

بزرگ كشتيرانی در اين بندر،  جايگاه جهانی بندر 
ــه رتبه ی 60 بنادر  ــا 8 پله ارتقا، ب ــهيد رجايی ب ش

كانتينری دنيا رسيده است". 
وی بيان كرد: "در بندر شهيد رجايی، بيش از 300 
ــای بلندمدت، در  ــن در قالب قرارداده هكتار زمي
ــون ايجاد ترمينال های اختصاصی  محورهايی همچ
ــع  صناي ــدی،  تولي ــع  صناي ــر،  كانتين ــداری  نگه
ــوختی، دريافت و  ــداث مخازن س ــته بندی، اح بس
ــداری و ترانزيت  ــناورها، نگه پردازش مواد زايد ش
ــانی به  ــی و سوخت رس ــواد نفت ــه، صادرات م پنب

كشتی ها، به سرمايه گذاران واگذار شده است.
ــزگان، در بخش  ــوردی هرم ــركل بنادرودريان مدي
ــخنان خود به اقدامات دولت در جهت  ديگری از س
ــانی  ــران در زمينه ی سوخت رس ــای جايگاه اي ارتق
ــان كرد: "به همين  ــتی ها، اشاره و خاطرنش به كش
ــد كه در حال  ــدر خليج فارس ايجاد ش ــور، بن منظ
ــور  ــر اين بندر، مهم ترين پايانه ی  بندری كش حاض
ــت فرآورده های نفتی و  در بخش صادرات و ترانزي

سوخت رسانی به كشتی ها محسوب می شود". 
ــدر خليج فارس را  ــكريز"، ظرفيت عملياتی بن "اش
ــال عنوان  بيش از دو ميليون و 500 هزار تن در س
ــرمايه گذاری های بسياری كه در  كرد و افزود: "با س
ــهم اين  ــت، جايگاه و س اين بندر در حال انجام اس
بندر در صنعت بانكرينگ منطقه روز به روز افزايش 

خواهد يافت". 
ــه به تجمع  ــا توج ــارس ب ــه داد: "خليج ف وي ادام
ــورهاي نفت خيز و جنگ هاي صورت گرفته در  كش
ــت  ــي از آلوده ترين نقاط دريايي جهان اس آن، يك
ــازمان جهاني دريانوردی  براي  ــبختانه س كه خوش
احياي دوباره محيط زيست آن، تالش هاي بسياري 
ــت كه يكي از آن ها، ايجاد منطقه ی ويژه  كرده اس
ــراي باال بردن ضريب  ــوردي در خليج فارس ب دريان

امنيت زيست محيطي است".
ــتان هرمزگان تصريح  مديركل بنادرودريانوردي اس
ــتان هرمزگان  ــازمان بنادرودريانوردي اس كرد: "س
ــوردان، اقدام به  ــطح فني دريان با هدف افزايش س
ــتي هاي موجود در  ــان و كنترل كش آموزش بازرس
حوزه آب هاي استان هرمزگان كرده است و توانسته 
بيش از 90 درصد از كنواسيون  هاي زيست محيطي 

را به مرحله ی اجرا درآورد".
ــد حكيمي"،  ــيد محم ــه، "س در ادامه ی اين جلس
معاون دريايی و بندري اداره ی كل بنادرودريانوردی 
هرمزگان، از حضور سازمان بنادر در كنوانسيون هاي 
ــزود: "با اين  ــر داد و اف ــان خب ــتی جه محيط زيس
ــان به نهايت  ــتيم كه آمارم ــرد در تالش هس رويك
ــتا، چندي پيش  ــد كه در همين راس مطلوب برس
ــيون مارپل ملحق  ــمين كنوانس به ضميمه ی شش

شديم". 
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وي همچنين با اشاره به شعار سال سازمان جهاني 
ــتر سازمان های  ــتار اهتمام بيش دريانوردي، خواس
ــعار مهم شد.  متولی در جهت عمل كردن به اين ش
ــاه"، فرمانده ی منطقه ی يكم  "امير دريادار قادر پن
ــالمي ايران نيز  ــروی دريايی ارتش جمهوري اس ني
ــم، طی سخنانی، استقامت و پايمردي  در اين مراس
ــترك همه ی دريانوردان كشورمان  را جوهره ی مش

عنوان كرد.
ــته، نزديك به 10 هزار  ــال گذش وي گفت: "در س
ــتيبانی  ــج فارس پش ــاي خلي ــتي را در آب ه كش
ــين بسياري از  كرده ايم كه اين اقدام، توجه و تحس

كشورهاي خارجي منطقه را برانگيخته است".
ــر دريادار قادر پناه"، در ادامه به ضعف فرهنگ  "امي
ــاره كرد و گفت: "اميدواريم  ــور اش دريايي در كش
ــار منطقه را  ــاي ماهر، بتوانيم تج ــا تأمين نيروه ب
ــم كه با  ــوي خود جذب كنيم". در اين مراس به س
ــن همراه بود، از 58 دريانورد  برگزاری مراسم جش
ــزگان، با  ــتان هرم ــی نمونه ی اس ــكار درياي و هم
ــد. همچنين  اهدای لوح يابود، تقدير و قدردانی ش
ــر راهنمای برتر سازمان  از "كاپيتان فتحی پور"، س
بنادر كه توانست بزرگ ترين كشتی كانتينری دنيا 

اسامی دريانوردان نمونه ی استان 
هرمزگان در سال 1388

دريانوردان نمونه ی منطقه ی يكم 
ني�روی دريايی ارت�ش جمهوری 

اسالمی ايران )نداجا(:
ــری و فرماندهی  ــدا دوم ناوب 1- ناخ

كشتی: نادر حمودی
ــدار دريايی:  ــوم تفنگ ــدا س 2 – ناخ

اميرعلی سلطان نژاد 
ــدس مكانيك و  3 – ناخدا يكم مهن

الكترونيك: عباس زمينی
ــم ناوبری و فرماندهی  4 – ناوبان يك

كشتی: مسعود بيگی
 دريانوردان نمونه ی منطقه ی يكم 
نيروی دريايی س�پاه پاس�داران 

انقالب اسالمی )ندسا(:
1- جناب آقای حاجی غفوری 

2 – جناب آقای محمدامين ماهينی 
3- جناب آقای غالمرضا عالمی نسب

4 – جناب آقای محمد چايساز
پاي�گاه  نمون�ه ی  دريان�وردان 

دريابانی استان هرمزگان: 
1- استوار يكم: عيسی جمعه پور

2- استوار دوم: روح اهلل اميری 
3- گروهبان يكم: ميثم ميرشاهی

4- استوار يكم: بهرام رخ
دريان�وردان نمون�ه ی اداره ی کل 

شيالت استان هرمزگان:
1- محمد قويدل 

2- اسماعيل ايرانی 
اداره ی  نمون�ه ی  دريان�وردان 
اس�تان  بنادرودريان�وردی  کل 

هرمزگان:
1- عبدالمجيد اختياری 

2- محسن محسن پور 
3- محمدرضا عزيزی 
4- ابراهيم امينی زاده 
5 – مرتضی ساالری 

6- محمدصادق بيرون
7- محمدفواد محمدی پور

8- عباس احمدی طيفكانی
دريان�وردان نمونه ی کش�تيرانی 

جنوب- خط ايران: 
1 – علی رمضانی 

2 – كاپيتان مجتبی نجف پور خادم 
3- محمد ميری سكنان

4- ماشاء اهلل كهنوزاده
دريان�وردان نمونه ی کش�تيرانی 

والفجر:
1- كاپيتان: علی محمد مريخ

ش�رکت  نمون�ه ی  دريان�وردان 
تايدواتر ناحيه هرمزگان: 

1- محمد بيرقدار 
2- عليرضا اديمی 

3- سيامك جعفرنيا
4- محمدعلی كافيان 

5- ابراهيم رحيمی 
6- عبدالحسين اسوری 
7- قدرت اهلل صالح چين 
8 – اسماعيل زمانی نژاد 

9 – فرج پيروزاده
ش�رکت  نمون�ه ی  دريان�وردان 

بناگستر کرانه:
1- حسين سرپاش 

2- محمد گلی
دريانوردان نمونه ی شرکت ياران 

هرمزگان:
1- مهدی ميرزايی 

2- حميد جمشيدی 
3- مجيد محمدی 

4 – مصطفی قاسمی نژاد
ش�رکت  نمون�ه ی  دريان�وردان 

خدمات ساحلی ايران:
1- سعيد معصومی 

2- شهناز نكويی

3- مجتبی اشكانی نژاد
دريانوردان نمونه ی شرکت آرمان 

موج آسيا:
1- محمود خنجی زاده 

2- مرتضی طياری 
3- احمد احمدی پور بندری 

4- هوشنگ موذن زاده 
5 – خليل عباسی

دريانوردان نمونه ی شرکت نگين 
سبز خاورميانه: 
1- مهدی خياط 

2- رضا سمعی نژاد 
ش�رکت  نمون�ه ی  دريان�وردان 

روبيان: 
1- سيد رضا قريشی 

2- اسماعيل الوری منفرد
دريانوردان نمونه ی  شرکت فانوس 

ساحل بندرعباس: 
1- سهراب عظيمی 
2- معصومه مكوندی

3- غالم نبی صياد
ش�رکت  نمون�ه ی  دريان�وردان 

آموزش دريايی :
1- سيده طوبی پور مطهری

را با 14 هزار TEU كانتينر در بندر شهيد رجايی 
پهلو دهد، قدردانی شد.

ــم، لوح  ــادر پناه" نيز در اين مراس ــر دريادار ق "امي
ــبت روز جهانی دريانوردی، به  ــی را به مناس سپاس

ــركل بنادرودريانوردی  ــكريز" مدي ــا اش "محمدرض
هرمزگان اهدا كرد. همچنين از سه تن از دريانوردان 

خارجي نيز قدردانی شد.
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روز جهانی دریانوردی
گرامی داشته شد

طی مراسمی در بندر نوشهر

مراسم روز جهاني دريانوردي با حضور استاندار 
مازندران، مديرکل، معاونين و کارکنان اداره ی 
کل بنادرودريانوردي استان مازندران، مديران 
و مس�ؤولين دس�تگاه هاي اجراي�ي اس�تان و 
شهرستان، اوايل مهر ماه سال جاری در سالن 

اجتماعات بندر نوشهر برگزار شد.
ــتاندار  ــيد محمد كريمی" اس ــم، "س در اين مراس
ــرای برنامه ها و پروژه های  ــدران، گفت: "در اج مازن
استان، افكار جزيره ای مانع ادامه ی راه خواهند بود 
ــازمان های مختلف، همواره  ــن ادارات و س و در بي
بايد تعادل و توازن كافی در ارتباطات وجود داشته 

باشد".
ــه به صورت  ــه ی نهادهايی ك ــه داد: "روي وی ادام

متمركز و بدون ارتباط با ساير نهادها كار می كنند، 
بايد تغيير كند".

ــا و دريانوردی،  ــاره به موضوع دري ــی" با اش "كريم
ــی حفظ دريا،  ــار كرد: "يكی از مبان همچنين اظه
ــت، كه ادبيات استفاده درست  آلوده نكردن آن اس
ــا، بايد همه جا و در ميان همه ی افراد جامعه  از دري

فراگير شود".
ــان كرد: "زمينه های زيادی به منظور  وی خاطرنش
اشتغال زايی و تأمين مايحتاج و امرار معاش در دريا 
ــردن آن، باعث از  ــه نبايد با آلوده ك ــود دارد ك وج

دست رفتن اين فرصت ها شويم".
ــتان، در  ــتاندار مازندران تصريح كرد: "بنادر اس اس
ــت؛ اما الزم است اهداف مبتنی بر  حال توسعه اس

گزارش

استفاده های تفريحی از دريای مازندران نيز تحقق 
ــورد ايجاد  ــاخت های الزم در اين م ــد و زير س ياب

شوند".
ــوردی  ــركل بنادرودريان ــم، مدي ــه ی مراس در ادام
ــتوانه ی  ــه عنوان پش ــت: "دريا ها ب ــدران گف مازن
ــه ی يك ضرورت حياتی  ــادی مردم و به منزل اقتص

برای انسان های امروز محسوب می شوند".
"سيد نبی سيدپور" ادامه داد: "يكی از صنايع مطرح 
در دنيا، صنعت دريانوردی است كه با توسعه و رشد 
بشر، راه های جديدی در ارتباط با مقابله با خطرات 

ناشی از مشكالت دريا شكل گرفته است".
ــردم دنيا،  ــان كرد: "90 درصد م ــن بي وی همچني
ــورت می گيرد و در  ــل دريايی ص ــط حمل ونق توس
ــور ما به جهت موقعيت استراتژيك، اين ميزان  كش

بيش از 90 درصد است".
ــاره به جغرافيای كشور  كه در دو  ــيدپور" با اش "س
سوی شمال و جنوب، دارای 2 هزار و 700 كيلومتر 
نوار ساحلی است، يادآور شد كه از اين ميزان، 700 
ــاص دارد و  ــمالی اختص ــتان های ش كيلومتر به اس
ــوان پل ارتباطی بين 4  ــزود: "دريای خزر، به عن اف

كشور همسايه ی اين دريا محسوب می شود".
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او گفت: "دريای خزر برای اين 5 كشور، منشأ اثرات 
اقتصادی فراوانی بوده است، اما كشور ما تا 20 سال 
ــتيرانی و دريانوردی در  ــته، هيچ فعاليت كش گذش

دريای خزر نداشته است.
ــاره به  ــوردی مازندران، با اش ــركل بنادرودريان مدي
ــور  ــمال كش ــاخت های بندری ش اين كه بايد زيرس
ــدا، تنها دو بندر در  ــش يابد، بيان كرد: در ابت افزاي
ــكله  ــت اس ــتان های گيالن و مازندران با 9 پس اس
فعاليت می كردند، اما امروز بعد از 20 سال، 5 بندر 
ــت اسكله در حال فعاليت  شمالی با حدود 40 پس
ــتان مازندران در اين ميان، 4  هستند كه سهم اس
بندر و 21 پست است كه توان عملياتی آن، بالغ بر 

13 ميليون تن تخمين زده می شود.
ــكله ی تجاری و يك  ــت اس وی ادامه داد: "يك پس
پست اسكله ی رو-رو، در حال ساخت و بهره برداری 
است كه در كنار افزايش توسعه ی محوطه های بندر 
ــتحصال 14 هكتاری از دريا، زمينه ی حضور  از اس
ــرمايه گذاران بخش خصوصی را نيز فراهم كرده  س
ــته ايم  ــهر، توانس ــت، به طوری كه در بندر نوش اس
ــه 5 ميليون تن  ــم، ب ــت را از دو و ني ــم فعالي حج

برسانيم".
ــدر فريدونكنار، به  ــت: "بن ــيدپور" در ادامه گف "س
ــده به بخش خصوصی،  عنوان اولين بندر واگذار ش
ــرمايه گذاری  ــت و با س ــرف آغاز عمليات اس در ش
ــتان  ــد ميلياردی، تحول عظيمی در اقتصاد اس چن
ــت و در بندر اميرآباد نيز، در كنار  صورت گرفته اس
اسكله های موجود، اسكله های جديد رو-روی ريلی 
ــال حاضر، مراحل  ــت كه در ح در حال احداث اس
ــكله، به خطوط  ــود. اين اس پايانی آن دنبال می ش

ريلی كشورهایCIS  متصل می شود".
وی گفت: "اين بندر، ساالنه 6 ميليون تن جابه جايی 
ــيدپور" با  و انتقال مواد نفتی را انجام می دهد". "س
اشاره به اين كه در كنار تردد و توسعه ی فعاليت های 
ــرات فعاليت در دريا نيز  دريانوردی، بايد به مخاط
ــتا،  ــاخت: "در اين راس ــان س توجه كرد، خاطرنش
ــتم  ــده و به كارگيری سيس اقدامات خوبی انجام ش
ــرات دريايی )ناوتكس( كه وضعيت جوی را تا  مخاب
400 مايل دريايی اطالع رسانی می كند، گامی مؤثر 

برای حفظ ايمنی در دريا محسوب می شود".
ــت مازندران نيز در اين مراسم  مديركل محيط زيس
ــه لحاظ  ــرايط خوبی ب ــزر، ش ــاي خ ــت: "دري گف
ــتی موجودات  ــدارد و تنوع زيس ــت محيطی ن زيس

دريای خزر دچار، خطرات جدی است".
ــرفی پور" افزود: "دريای خزر، 40  ــول علی اش "رس
ــای جهان را  ــای درياچه ه ــم آب ه ــد از حج درص
ــت و از نظر منابع زيستی، گونه های مختلف  داراس
ــود دارد و از نظر منابع  ــی و جانوری را در خ گياه
ــت و ارتقای اقتصاد  ــتی و نقشی كه در معيش زيس

آبزی پروری دارد، در خور توجه است".
ــت و گاز  ــر عظيم نف ــود ذخاي ــه داد: "وج وی ادام
دريای خزر كه يك چهارم از ذخاير نفتی خاورميانه 
ــر از مزايای اين دريا  ــكيل می دهد، يكی ديگ را تش

محسوب می شود".
ــت محيطی اين  ــا ابراز نگرانی از وضعيت زيس وی ب
ــورهای  ــترك بين كش ــت: "همكاری مش دريا گف
ــبت  ــايه در زمينه ی برخورداری از تعهد نس همس
ــيون ها و قوانين حفاظت زيست محيطی  به كنوانس
در حيطه ی دريای خزر الزامی است و تكنيك های 
ــی  ــن همكاری ها را بايد از نظر مهندس ــی اي اجراي

تقويت كرد".
مديركل حفاظت از محيط زيست مازندران، همچنين 
بيان كرد: در 4 سال گذشته، محيط زيست استان با 
ــی منسجم و پايش مانيتورينگ  برنامه های مهندس
ــول 338 كيلو  ــاره و پس كناره ی دريا در ط در كن
ــير را مجبور  ــاحلی، واحد های اين مس ــر نوار س مت
ــتم مجهز به تصفيه ی فاضالب  به استفاده از سيس
ــاب های وارده به اين دريا، در حد  كرد، تا حجم پس

استانداردهای بين المللی باشد".
ــهرداری ها بايد  ــان كرد: "ش وی همچنين خاطرنش
ــهرداری ها را پررنگ تر  ــاده 55 قانون ش بند 20 م
ــا اجرای آن  ــند و ب ــته باش ــر در نظر داش و عمده ت

معضالت زيست محيطی شهرها را حل كنند".
ــاره به حجم فاضالب های  ــرفی پور" با اش "علی اش

شهری و روستايی، ادامه داد: "در طول سال، 370 
ميليون متر مكعب فاضالب، وارد آب و خاك استان 
ــود كه در طول چند سال  و بعضاً دريای خزر می ش
گذشته، شاهد شكوفايی نوعی جلبك در كرانه های 
ــدران بوده ايم كه  ــوص در غرب مازن ــا، به خص دري

مسأله ی مهم و قابل توجه ای به نظر می رسد".
وی گفت: "بايد شهرهای استان به سيستم تصفيه 

فاضالب مجهز شوند. البته در اين خصوص اقداماتی 
ــده، اما حجم اعتبارات موجود، تكافوی  نيز انجام ش
ــد. وزارت نيرو در اين  ــيع كار را نمی كن حجم وس
ــه، بايد به طور جدی فكر كند و بدون معطلی  زمين

وارد عمل شود". 
ــت مازندران، با اشاره به بخش  مديركل محيط زيس
ــيون های  ــاس كنوانس دريانوردی نيز گفت: "براس
ــت دريايی، بايد  ــت از محيط زيس ــی و حفاظ درياي
ــری  ــل پهلوگي ــدازی و مح ــرايط ورود، لنگران ش
ــتی ها برای اين اداره مشخص شود تا مديريت  كش
ــود و اقدامات كارشناسی  الزم در اين مورد اجرا ش
حفاظت از محيط زيست دريايی نيز صورت گيرد".

وی افزود: "در 4 بندر تجاری و نفتی استان، شامل 
نوشهر، اميرآباد، فريدونكنار و پايگاه نفتی نكا، بايد 

پايگاه های محيط زيست دريايی ايجاد شود".
ــمالی  ــتان های ش ــان تصريح كرد: "اس وی در پاي
ــا يكديگر  ــد ب ــی، باي ــايگان درياي ــور و همس كش
ــته  ــت محيطی داش ارتباط های مؤثری از نظر زيس
ــده بين  ــن مقرر ش ــا و قواني ــند و تفاهم نامه ه باش
ــدم رعايت  ــود. نمونه ی بارز ع ــن، رعايت ش طرفي
ــورهای آذربايجان و  ــط كش اين تفاهم نامه ها، توس
ــتان اتفاق افتاده است كه به مسائل مديريت  قزاقس
زيست محيطی از نظر منطقه ای در زمينه ی نفت و 

امور مربوط به آن برمی گردد". 

 استاندار مازندران:
یكلی از مبانی حفظ دریلا، آلوده 
نكردن آن است، که ادبیات استفاده 
درست از دریا، باید همه جا و در میان 

همه ی افراد جامعه فراگیر شود.
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اخبار بنادر کشور

حجم مبادالت تجاري و ترانزيت مواد نفتي در 
اداره کل بنادرودريانوردي استان مازندران به 
رقم شش�صد و ش�صت و دو هزار و هشتصد و 

شصت )662860( تن رسيد. 
ــن آالت، چوب و  ــهر، آه عمده واردات به بندر نوش
ــيميايي و كاغذ و مقوا بوده و صادرات  تخته، مواد ش
ــكبار و  ــامل محصوالت دامي و گياهي، خش نيز ش
ــايان ذكر است از  ــوپرماركتي مي باشد. ش كاالي س
ــتي تجاري و  ــال تاكنون 248 فروند كش ابتداي س

نفتي وارد بندر نوشهر شده است. 

ب�ه گ�زارش روابط عموم�ي اداره کل بن�در و 
دريانوردي خرمش�هر و به نقل از سرپرس�ت 
اين اداره کل در ش�ش ماه نخس�ت سال 88 
بي�ش از 500/000 تن کاال در اين بندر تخليه و 
بارگيری شده است که در شهريور ماه امسال 
ح�دود 124/099 ت�ن کاال تخلي�ه و بارگيری 
ش�ده که نسبت به مدت مش�ابه سال گذشته 

6 درصد رشد داشته است.
ــد 30 درصدی  ــس همچنين به رش ــدس دري مهن
تخليه كاال در شهريور امسال نسبت به مدت مشابه 
سال قبل اشاره كرد و افزود بيش از70336 تن كاال 

در شهريور امسال در اين بندر تخليه شده است.
وی ميزان تخليه و بارگيری كانتينر را نيز در شش 
ــال TEU 30429 و در شهريور 7313   ماهه امس
ــال قبل 11  ــابه س ــبت  به مدت مش TEU كه نس
ــد. وی همچنين با  ــان می ده درصد كاهش را نش
ــاره به اين كه ترانزيت داخلی نيز در ماه گذشته  اش
ــته، ميزان آن را 453 درصد  رشد قابل قبولی داش

عنوان نمود.
ــات بندر  ــزات و امكان ــه تجهي ــدس دريس ب مهن
ــاره و افزود: با مجهز شدن اين بندر  ــهر اش خرمش
ــتگاه گنتری كرين و همچنين اسكله های  به 2 دس
انبارهای  ــری و  ــای كانتين ــی، محوطه ه اختصاص
ــاير تجهيزات مدرن امكان صادرات و  ــقف و س مس
ــهيل نموده  ــهر را تس ــدر خرمش واردات كاال در بن
ــهر دارای مزيت های  ــت. وی افزود: بندر خرمش اس
ــبی جهت صادرات و واردات كاال می باشد كه  مناس
ــود  از آن جمله می توان به تخفيف 25 درصدی س
بازرگانی، برخورداری از مزايای منطقه آزاد تجاری 
صنعتی اروند، برخورداری از تجهيزات مدرن تخليه 
ــرودگاه بين الملی  ــری كاال، همجواری با ف و بارگي
ــری و نزديك ترين  ــادان، اتصال به راه آهن سراس آب

بندر خليج فارس به مركز اشاره نمود.

رشد 6 درصدی تخلیه و بارگیری کاال 
در بندر خرمشهر

ورود 248 کشتي تجاري به بندر 
نوشهر در شش ماهه اول سال 

افتتاح پروژه های طرح توسعه
منطقه  ویژه اقتصادی بندر امیرآباد

ط�ي مراس�مي رس�مي6 پ�روژه از طرح هاي 
توس�عه منطقه ويژه اقتصادي بندر اميرآباد با 
حضور دکتر طاهري، مديرعامل سابق سازمان 
بنادرودريانوردي، کريمي اس�تاندار مازندران 
و آي�ت ا... جب�اري، نماينده خب�رگان رهبري 
در مازندران و امام جمعه شهرس�تان بهش�هر 

افتتاح شد.
ــاخت جاده دسترسی بندر به  اين طرح ها شامل س
ــتاندارد،  ــاختمان قرنطينه و اس طول 7 كيلومتر، س
عمليات محوطه سازی بندر و باسكول ها و ساختمان 
خدمات بندری است كه برای بهره برداری آن، بخش 
ــت.  دولتی حدود 140 ميليارد ريال هزينه كرده اس
ــيلوی 53 هزار تنی غالت با  همچنين از فاز اول س
سرمايه گذاری 8 ميليارد تومانی شركت های ايرانی 
ــتانی و اشتغال 70 نفر نيز در بندر اميرآباد  و قزاقس

بهره برداری شد.
ــم اظهار داشت: اين  قلي نژاد مدير بندر در اين مراس
طرح ها با جذب كامل اعتبار و پيش از زمان تعيين 
شده به بهره برداري رسيد كه اين امر حدود بيش از 
7 ميليارد ريال صرفه جويي را به همراه داشته است. 
وي گفت سال گذشته در چنين زماني صادرات بندر 
ــال اين رقم از مرز 110 هزار  6 هزار تن بود اما امس
تن گذشته است كه از رشد هزاران برابري برخوردار 
است و پيش بيني ما اين است كه اين رشد صادرات 
ــت سال جاري  از مرز 110 هزار تن در 6 ماهه نخس
ــال افزايش مي يابد.  ــزار تن تا پايان امس به 200 ه
ــدي صادرات  ــد 40 درص قلي نژاد همچنين به رش
ــبت به مدت  بندر تابعه اين بندر يعني بندر نكا نس
ــاره و يادآور شد: اين  ــابه سال گذشته اش زمان مش
رشد قابل توجه به دليل مشاركت سرمايه گذاران در 

استفاده از خط لوله نفت بوده است.
ــچ صادراتي،  ــرد: كارخانه گ ــدر تصريح ك ــر بن مدي
ــردخانه  ــروگاه برق، كارخانه كاغذ، نورد فوالد، س ني

و سورتينگ ميوه، دوش هاي ويژه تخليه مواد نفتي 
ــت برق 230 كيلوولت از طرح هاي  ــتي و پس از كش
ــدر اميرآباد در بخش  ــعه اي در حال اجراي بن توس
ــده اي نزديك  ــت و اميدواريم در آين ــي اس خصوص
شاهد افتتاح طرح هاي بزرگ ديگري در اين منطقه 

باشيم. 
ــازمان  س ــابق  س ــل  مديرعام ــري  طاه ــر  دكت
ــاره به رشد ميانگين 21  بنادرودريانوردی نيز با اش
ــور در  ــدی تخليه و بارگيری كاال در بنادر كش درص
ــت  ــت: اين در حالی اس ــال گف ــت امس 6 ماه نخس
ــدی تخليه  ــادی كاهش 15 درص ــه بحران اقتص ك
ــان را به همراه  ــورهای جه و بارگيری در بنادر كش
ــت. وي همچنين از واگذاری همه فعاليت های  داش
ــال به بخش خصوصی خبر داد  بندری تا پايان امس
و افزود: با توسعه و تجهيز بنادر كشور، انتظار نوبت 

كشتی ها در بنادر ايران به صفر نزديك شده است.
ــاره به  ــتاندار مازندران با اش ــي اس ــه كريم در ادام
ــت آن براي مردم و  ــده و اهمي پروژه هاي افتتاح ش
يادآوري ملي بودن اين گونه مبادي اقتصادي، ضمن 
تشكر از تالش همه كاركنان، از مدير بندر به عنوان 
ــرد و  از زحمات وی در به ثمر  مديري نمونه ياد ك

رساندن طرح های مذكور تقدير نمود.
ــس خبرگان  ــده محترم مجل ــت ا.. جباري نماين آي
ــتان مازندران و امام جمعه شهرستان  رهبري در اس
ــمردن خدمات صورت گرفته در  ــهر نيز با برش بهش
منطقه و تقدير از مديريت و تالش هاي صورت گرفته 
ــط مديرعامل سابق سازمان بنادرودريانوردی و  توس
ــريع تر  مدير بندر  اميرآباد براي راه اندازي هر چه س
پروژه ها تصريح كرد؛ اين طرح ها عالوه بر سودآوري 
اقتصادي براي ميهن اسالمي براي مردم منطقه نيز 
ــق اقتصادي اهميت  ــتغال و رون به جهت ايجاد اش

بسيار بااليي دارد.
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رشد 91 درصدي تعمیرات زیرآبي 
شناورها در بندر امام

*  *  *

*  *  *

مي�زان تعمي�رات زيرآب�ي ش�ناورها در داک 
ام�ام  بن�دري  مجتم�ع  تعميرات�ي  سرس�ره 
خميني)ره( طي ش�ش ماهه نخس�ت س�ال از 
رش�د 91 درصدي نس�بت به مدت مش�ابه در 

سال گذشته برخوردار بود. 
ــي و نگهداري  ــزارش روابط عمومي، معاون فن به گ
اداره كل بنادرودريانوردي استان خوزستان با اعالم 
ــت: طي اين مدت 22 فروند از  اين خبر اظهار داش
ــازمان بنادرودريانوردي و  ــناورهاي متعلق به س ش
ــان اداره تعمير و  بخش خصوصي زير نظر كارشناس
ــزات دريايي تحت تعميرات زيرآبي  نگهداري تجهي
ــناورهاي  ــرار گرفتند كه در اين بين 86 درصد ش ق
ملكي سازمان و 14درصد باقيمانده متعلق به بخش 

خصوصي بودند.
مسعود باقرخاني افزود: از 22 شناور تعمير شده 21 
فروند در داك سرسره تعميراتي شناورها در مجتمع 
ــا يك يدك كش به  ــدري امام خميني)ره( و تنه بن
علت ويژگي خاص بدنه و محدوديت هاي موجود در 

كشور كويت داكينگ گرديد. 
ــد كاهش مدت زمان تعميرات  وي در خصوص رون
ــد حجم  ــت: اين رش ــناورها اظهار داش ــي ش زيرآب
ــي  تعميرات در نتيجه كاهش زمان تعميرات اساس
ــوري كه  ــت آمده، به ط ــناورها به دس ــي ش زيرآب
ــناوري كه در دوره گذشته آن 22 روز  تعميرات ش
ــه 12 روز كاهش يافته  ــيد در اين دوره ب طول كش

است.
ــداري اداره كل بنادرودريانوردي  معاون فني و نگه
استان خوزستان، تعين فرايندهاي مناسب و كنترل 
نظارت صحيح بر اجرا، نظارت مؤثر بر رعايت تقويم 
ــده، تهيه موارد اوليه  و برنامه هاي از پيش تعيين ش
ــناورها  قبل از انجام تعميرات، هماهنگي با مالك ش
ــايي و تهيه پكيج تعميراتي  و مديريت داك، شناس
ــاني،  به موقع، مديريت صحيح بر منابع نيروي انس
ــزات داك، رعايت نكات  ــاده به كار نمودن تجهي آم
ــه رده بندي را  ايمني و حضور نماينده مقيم مؤسس
ــمرد كه در  ــم هايي برش از جمله اقدامات و مكانيس
كاهش مدت زمان تعميرات شناورها تأثيرات مثبتي 

در 6 ماهه نخس�ت امسال بيش از 2 ميليون و 
305 هزار تن انواع مواد شيميايي از بندر امام 

خميني)ره( به ساير نقاط دنيا صادر شد. 
ــدري اداره كل بنادرودريانوردي  معاون دريايي و بن
ــتان با اعالم اين خبر گفت: تخليه و  ــتان خوزس اس
بارگيری انواع كاالهاي تجاري از ابتداي سال جاري 
ــش ماهه  ــبت به ش ــد نس تاكنون از 23 درصد رش

نخست در سال قبل برخوردار بود.
ــه و بارگيری  ــت؛ از كل تخلي ــته گف عليرضا خجس
ــاری با 33  ــاری، واردات كاالهای تج ــای تج كااله
ــش ماهه نخست در سال  ــد نسبت به ش درصد رش
گذشته به 8 ميليون و 766 هزار و 792 تن رسيد.

ــه داد: صادرات كاالهای تجاری نيز در اين  وی ادام
مدت با رشد 4 درصدی نسبت به نيمه نخست سال 
گذشته به 3 ميليون و 447 هزار و 649 تن رسيد.

وي همچنين خاطرنشان كرد: از ابتداي سال تاكنون 
649 فروند كشتي تجاري با 11 درصد رشد نسبت 
به مدت مشابه در سال قبل به اين بندر وارد و يا از 
آن خارج شدند كه اين ميزان كشتي موفق به تخليه 
و بارگيري 12 ميليون و 214 هزار و 441 تن انواع 
ــد نسبت به 6 ماهه  كاالي تجاري با 23 درصد رش

نخست سال گذشته شدند.
عليرضا خجسته در ادامه گفت: عمده كاالهاي تجاري 
ــده شامل، انواع  كه در اين بندر تخليه و بارگيري ش
غالت، كاالهاي كانتينري، مواد شيميايي، آهن آالت،  

ذغال، كك، شكر و كاالهاي متفرقه مي باشد.  
ــزار و 355  ــدت 344 ه ــن م ــه داد: در اي وی ادام
دستگاه كاميون با افزايش 9 درصدي تناژ توانستند 
ــن كاال را از بندر امام به اقصی  ــون و 325 ت 7 ميلي

نقاط كشور حمل كنند.
ــا دارا بودن  ــت، بندر امام خميني)ره( ب گفتني اس
باالترين ركورد تخليه و بارگيري در بين بنادر كشور 
ــد كه  ــي از قطب هاي مهم اقتصادي كاال مي باش يك
ــاالنه حدود 40 درصد واردات و صادرات دريايي  س

را به عهده دارد.

صادرات بیش از دو میلیون تن
 مواد شیمیایي از بندر امام 

برجاي گذاشته است. 
ــداري تجهيزات  ــت: اداره تعمير و نگه ــي اس گفتن
دريايي اين اداره كل موفق شده است با به كارگيري 
نيروهاي انساني متخصص، مشاورين ويژه، تعامل با 
شركت هاي كارگزار بخش خصوصي و به كارگيري 
ــه يكي از ادارات  ــناورها ب دانش روز در تعميرات ش
فعال در بخش نگهداري تجهيزات دريايي در سطح 

سازمان بنادرودريانوردي تبديل گردد.

چابرات سيری وات وزير مختار سفارت تايلند در 
ايران از مجتمع بندری شهيد رجايی بازديد کرد.

ــزارش روابط عمومی اداره كل بنادرودريانوردی  به گ
هرمزگان، وزير مختار سفارت تايلند را در اين بازديد 
دبير اول سفارت آن كشور و رايزن و مشاور بازرگانی 

سفير تايلند همراهی می كردند.
چابرات سيری وات در اين ديدار به پيشينه چند صد 
ساله روابط ايران و تايلند اشاره كرد و افزود: با توجه 
به نقاط مشتركی كه 2 كشور در بخش های مختلف 
دارند، اين روابط می تواند روز به روز گسترش يابد.

ــده  ــد اقدامات انجام ش ــفارت تايلن ــر مختار س وزي
ــتود و ابراز  ــهيد رجايی را س ــع بندری ش در مجتم
ــعه ای كه  اميدواری كرد با توجه به برنامه های توس
در اين بندر در حال انجام است كيفيت خدمات در 

اين بندر روز به روز افزايش يابد.  
وی با اشاره به جايگاه بندر شهيد رجايی در منطقه 
ــران و همجواری با  ــه موقعيت اي ــا توجه ب گفت: ب
كشورهای آسيای ميانه، اين بندر می تواند در تبادل 
كاال ميان آسيای جنوب شرقی با آسيای ميانه نقش 

مؤثری را ايفا نمايد.

بازدید وزیر مختار سفارت تایلند از 
مجتمع بندری شهید رجایی

بزرگ ترين انبار س�وخت کش�ور در سيستان و 
بلوچستان احداث می شود. 

مديرعامل شركت ملی نفت ايران از احداث بزرگ ترين 
انبار سوخت به ظرفيت بيش از 40 ميليون ليتر فرآورده 
نفتی در استان سيستان و بلوچستان خبر داد و گفت: 
برای احداث اين پروژه اعتباری بالغ بر 100 ميليارد ريال 
ــده است كه با افتتاح اين پروژه  اعتبار در نظر گرفته ش
استان به تأمين كننده سوخت مورد نياز در شرق كشور 

تبديل می شود. 
ــتی های  ــوخت از كش ــكله تخليه س او افزود: پروژه اس
ــت كه اين امر  پهن پيكر در بندر چابهار در حال اجراس
عالوه بر تأمين سوخت مورد نياز استان های شرقی كشور 

اشتغال و درآمدزايی بااليی دربر خواهد داشت. 
عامری با اشاره به پروژه اسكله تخليه سوخت از كشتی های 
پهن پيكر در بندر چابهار كه در حال اجراست، افزود: اين امر 
عالوه بر تأمين سوخت مورد نياز استان های شرقی كشور 

موجب اشتغال و درآمدزايی بااليی برای استان می شود. 
وی ادامه داد: با برنامه  ريزی های به عمل آمده سيستان و 
بلوچستان در 6 ماه سال جاری با مشكل سوخت مواجه 

نخواهد شد.

اجرای پروژه اسكله تخلیه سوخت از 
کشتی های پهن پیكر در بندر چابهار
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اخبار بنادر کشور

مديرکل بنادرودريانوردی سيستان و بلوچستان 
گفت: طرح توسعه بندر چابهار به کندی در حال 

پيشرفت است.
ــعه بندر  ــياوش رضوانی با بيان اين كه طرح توس س
ــت، گفت:  ــكن اس ــاخت موج ش چابهار درمرحله س
ساخت موج شكن و اليروبی اين طرح از مراحل زمان 

بر اين پروژه است و نياز به مصالح دارد.
ــن مراحل، كار  ــورت پايان اي ــی گفت: در ص رضوان
ــرعت پيش خواهد رفت و اين در  اسكله سازی به س
حالی است كه از سه كيلومتر موج شكن طرح توسعه 

بندر چابهار تنها 600 متر ديگر باقی مانده است.
به گفته وی پس از اين مرحله عمليات اليروبی انجام 

خواهد شد.
مديركل بنادرودريانوردی استان سيستان و بلوچستان 
در پاسخ به سؤالی در خصوص جذب سرمايه گذاری 
در بندر چابهار اظهار داشت: با سه سرمايه گذار داخلی 
برای ساخت سيلو و صادرات مجدد كاال مذاكره كرديم 

اما هنوز به مرحله عقد قرارداد نرسيده ايم.
ــرمايه گذاری در بندر  ــای س ــح پروژه ه وی در توضي
چابهار گفت: برای ساخت سيلو و دپوي فرآورده های 
روغنی مذاكراتی با سرمايه گذاران صورت گرفته است 
و به رغم جلب موافقت های اوليه، هنوز قراردادی بين 

طرفين منعقد نشده است.
ــرمايه گذاری  ــه حجم اين ميزان س رضوانی در ادام
ــدود 3/5 ميليارد تومان اعالم  بخش خصوصی را ح

كرد.
ــيلو غالت از ديگر پروژه هايی  ــاخت س وی افزود: س
ــازی در منطقه  ــت كه توسط يك كارخانه آردس اس
ــنهاد شده و زمينی نيز در مجموعه  آزاد چابهار پيش
ــرمايه گذار معرفی شده است اما متأسفانه  بندر به س
اين سرمايه گذار مشكل تأمين منابع مالی دارد و اين 

پروژه نيز هنوز به مرحله عقد قرارداد نرسيده است.
اين مقام مسؤول در خصوص عمليات سوخت رسانی 
ــح داد: قرار بود تا  ــناورها در بندر چابهار توضي به ش
ــراردادی در اختيار  ــاخت مخازن در قالب ق زمين س
ــركت نفت قرار گيرد و برخی از متقاضيان بخش  ش
ــاخت مخازن در اين زمين ها به شركت  خصوصی س
ــوند اما هنوز قرارداد مذكور بين ما و  نفت معرفی ش

شركت نفت به نتيجه نرسيده است.
ــازن در زمين های بندر  ــاخت مخ وی تأكيد كرد: س
ــتی های  ــانی به كش چابهار برای عمليات سوخت  رس
ــركت نفت  ــوی ش عبوری منوط به اخذ مجوز از س

است.

طرح توسعه بندر چابهار همچنان کند 
پیش مي رود

تخلیه و بارگیری کاال از بنادر 
هرمزگان 16 درصد افزایش یافت

*  *  *

از ابتداي سال جاري تاکنون بيش از 5 ميليون 
تن غالت در بندر امام خميني)ره( تخليه شد.

ــدري اداره كل بنادرودريانوردي  ــاون دريايي و بن مع
استان خوزستان با اعالم اين خبر گفت: با اختصاص 
شش پست اسكله به منظور واردات و صادرات غالت 
و فراهم آوردن آمادگي الزم براي سيلوهاي ترانزيتي، 
ــال جاري تا كنون بيش از 5 ميليون تن  از ابتداي س
غالت در مجتمع بندري امام خميني)ره( تخليه شد.

ــكله ها و  ــا اختصاص اس ــته گفت: ب ــا خجس عليرض
ــي انواع غالت مجتمع  تجهيزات مربوط به جابه جاي
ــه و بارگيري  ــي)ره( توان تخلي ــام خمين بندري ام

همزمان چهل هزار تن غالت را در روز دارد.
وی در ادامه از گندم، ذرت، جو، سويا به عنوان عمده ترين 

غالت وارداتی به بندر امام خمينی)ره( ياد كرد.
ــدری اداره كل بنادرودريانوردی  ــاون دريايی و بن مع
ــدر امام  ــه اين كه بن ــاره ب ــتان با اش ــتان خوزس اس
ــور در تخليه و  ــن بندر كش ــي)ره( بزرگ تري خمين
بارگيري كاالي فله مي باشد خاطرنشان كرد: اين بندر 
تنها بندر كشور است كه كليه كاالهاي وارداتي آن از 

10 درصد تخفيف سود بازرگاني برخوردار است.

تخلیه بیش از 5 میلیون تن غات
 از بندر امام

واردات خودرو به منطقه آزاد اروند 
از طریق بندر خرمشهر

ب�ه گ�زارش روابط عموم�ی اداره کل بن�در و 
دريانوردی خرمشهر، سرپرست اين اداره کل با 
بيان اين مطل�ب افزود: اين بندر آمادگی جهت 
اختصاص اسكله خانيان )رو-رو( جهت واردات 

خودرو به منطقه آزاد اروند را دارا می باشد.
ــوص  گفت؛ طی  ــادل دريس در اين خص مهندس ع
نشستی كه در اين زمينه در منطقه آزاد اروند داشته ايم، 
آمادگی اين بندر جهت خدمات ورود خودرو از طريق 

اسكله اختصاصی )رو-رو( را اعالم نموديم.
ــود بندر خرمشهر با دارا بودن تجهيزات  يادآور می ش
ــی بارانداز  ــكله های اختصاص ــدرن و همچنين اس م
ــب، قرار گرفتن در محدوده منطقه آزاد تجاری  مناس
ــی اروند و همچنين برخورداری از 25 درصد  و صنعت
ــود بازرگانی مناسب ترين بندر جهت ورود  تخفيف س
كاالهای لوكس به كشور و منطقه آزاد اروند می باشد.

معاون دريايی و بندری اداره کل بنادرودريانوردی 
هرمزگان از افزايش 16 درصدی تخليه و باگيری 

کاال در بنادر هرمزگان خبر داد.
ــی اداره كل بنادرودريانوردی  ــه گزارش روابط عموم ب
ــت: در 6 ماهه  ــيد محمد حكيمی گف ــزگان، س هرم
ــال جاری ميزان تخليه و بارگيری كاال از بنادر  اول س
ــزگان به رقمی معادل 41 ميليون و 330 هزار و  هرم
ــه با مدت مشابه سال  ــيد كه در مقايس 560 تن رس

گذشته 16 درصد رشد نشان می دهد.
ــه كرد: از اين ميزان 22 ميليون و 771 هزار  وی اضاف
و 187 تن مربوط به كاالهای غيرنفتی و مابقی مربوط 
ــب 13 و 19  ــد كه به ترتي به كاالهای نفتی می باش

درصد رشد نشان می دهد.
حكيمی در عين حال به افزايش يك درصدی صادرات 
ــت امسال اشاره و اضافه كرد:  غيرنفتی در نيمه نخس
ــای غيرنفتی در اين مدت به 6  ميزان صادرات كااله
ــيد اين در حالی  ــون و 910 هزار و 358 تن رس ميلي
است كه اين آمار در سال گذشته و در اين مدت به 6 

ميليون و 813 هزار و 256 تن رسيده بود.
حكيمی در بخش ديگری از سخنان خود در خصوص 
وضعيت واردات كاالهای غيرنفتی گفت: در اين مدت 
ــون و 243 هزار و 757 تن كاالهای غيرنفتی  9 ميلي
ــتان هرمزگان وارد كشور شد كه از  از طريق بنادر اس
ــد 6 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته  رش

برخوردار است.
ــدی صادرات مواد  ــن از افزايش 14 درص وی همچني
ــتان خبر داد و ميزان اين صادرات را  نفتی از بنادر اس
ــن مدت 6 ميليون و 524 هزار و522 تن عنوان  در اي

كرد.
ــدری اداره كل بنادرودريانوردی  ــاون دريايی و بن مع
هرمزگان ميزان واردات مواد نفتی را در نيمه نخست 
امسال 2 ميليون و 402 هزار و 10 تن خواند و گفت: 
ــی از بنادر هرمزگان طی اين  ميزان واردات مواد نفت

مدت يك درصد رشد نشان می دهد.
ــت سال  ــان كرد: در 6 ماهه نخس حكيمی خاطرنش
ــاری يك ميليون و 26 هزار و TEU 459 كانتينر  ج
از طريق بنادر سطح استان تخليه و بارگيری شد كه 

رشد 7/2 درصدی را در اين بخش دارا می باشد.
وی گفت: ميزان جابه جايی مسافر در همين مدت از 
بنادر مسافری هرمزگان به رقم 3 ميليون و 350 هزار 
ــيد كه در مقايسه با مدت مشابه سال  و 942 نفر رس

قبل 12درصد رشد نشان می دهد.  

شماره 28 130



بارگيری به بخش خصوصی شاهد رشد چشمگيری 
ــتی ها  ــر تخليه و بارگيری و كاهش توقف كش در ام
ــت هيئت  ــايان ذكر اس ــتيم. ش در بندر انزلی هس
بازديدكننده پس از بازديد از محوطه ها، اسكله ها و 

طرح توسعه اين اداره كل، بندر را ترك نمودند.

بازدید اعضاء کمیسیون امنیت ملی 
مجلس شورای اسامی از بندر انزلی

اعضاء کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی 
مجلس شورای اس�المی و جمعی از مسؤوالن 
اجرايی کشور و استان گيالن که جهت شرکت 
در اجالس هم انديش�ی مس�ايل دري�ای خزر 
به شهرس�تان انزلی س�فر کرده بودند، ضمن 
بازدي�د از اداره کل بنادرودريانوردی اس�تان 

گيالن با توانمندی های اين بندر آشنا شدند .
ــن  بيان  ــاری ضم ــن بازديد مهندس كوهس در اي
ــش ماهه سال  عملكرد، آمار تخليه و بارگيری در ش
جاری و مقايسه آن شش ماهه سال  گذشته، ميزان 
ــتی ها و همچنين طرح  توسعه بندر به  ورودی كش
ــه با ديگر بنادر  ــان موقعيت بندرانزلی در مقايس بي
ــت: بندر  ــيه دريای خزر پرداخت و اعالم  داش حاش
ــن و مجهزترين و  ــوان مهم تري ــروز به عن انزلی ام
استانداردترين بندر حاشيه دريای خزر مطرح است 
ــا  تجهيزات به روز و واگذاری كليه امور تخليه و  و ب

*  *  *

*  *  *

*  *  *
*  *  *

سرمایه گذاری 13 میلیارد تومانی 
در بندر شهید ذاکری قشم

آغاز عملیات اجرایی فاز دوم احداث 
بندر چند منظوره جاسک

مدي�رکل بنادرودريان�وردی هرم�زگان گف�ت: 
س�ازمان بنادر جهت توسعه بندر شهيد ذاکری 

قشم 13 ميليارد تومان سرمايه گذاری می کند.
به گزارش روابط عمومی اداره كل بنادرودريانوردی هرمزگان، 
ــكريز در اين باره گفت: مذاكرات سازمان  محمدرضا اش
بنادرودريانوردی با سازمان منطقه آزاد قشم به پايان رسيده 

و موافقت نامه اين طرح نيز تنظيم شده است.
ــه، مديريت و  ــن موافقت نام ــاس اي ــزود: براس وی اف
ــم بر عهده اداره كل  ــاخت بندر شهيد ذاكری قش س
ــوردی هرمزگان و نگهداری و بهره برداری  بنادرودريان

از آن به منطقه آزاد قشم واگذار شده است.
ــكريز خاطرنشان كرد: در طرح توسعه بندر شهيد  اش
ذاكری قشم، ساخت 2 پست اسكله خدماتی و بيش از 
20 پست اسكله برای پهلوگيری شناورهای مسافرتی 
ــتحصال بيش از 5 هكتار زمين از دريا  و همچنين اس

پيش بينی شده است.
ــركل بنادرودريانوردی هرمزگان در ادامه تصريح  مدي
ــهيد ذاكری قشم از آبان  ــعه بندر ش كرد: طرح توس

امسال آغاز می شود و 2 سال ديگر به پايان می رسد.
ــازمان بنادر به بحث  وی در عين حال از توجه ويژه س
ساماندهی بنادر مسافری خبر داد و اضافه كرد: روزانه 5 
هزار مسافر با 200 شناور از اين ميان بندر شهيد ذاكری 
قشم و بندر شهيد حقانی بندرعباس جابه جا می شوند.

کل  اداره  عم�ران  و  مهندس�ی  مع�اون 
بنادرودريان�وردی هرم�زگان از پاي�ان فاز اول 
عملي�ات اجرايی اح�داث بندر چن�د منظوره 

جاسك و آغاز فاز دوم آن خبر داد.
ــی اداره كل بنادرودريانوردی  ــه گزارش روابط عموم ب
هرمزگان، رحيم ناصری فخر گفت: عمليات اجرايی فاز 
ــته آغاز شد كه طی آن  ــال گذش اول اين طرح از س
ــازی و ترميم طرح موج شكن ها و داك اين بندر  بهس

صورت گرفت.
ــرح را بيش از 43  ــرای فاز اول اين ط ــار اج وی اعتب
ــوان كرد و گفت: در اين مرحله يك  ميليارد ريال عن
ــاخته شد  ــتی ها س هزار و 200 متر صفحه باالبر كش
ــزار مترمكعب عمليات  ــش از 366 ه و همچنين بي

سنگ ريزی انجام شد.
ناصری فخر از افزايش طول موج شكن های اصلی اين بندر به 
طول 176 متر و موج شكن های فرعی به طول 875 متر به 

عنوان ديگر اقدامات انجام شده در مرحله نخست نام برد.

تجهي�زات  و  مناب�ع  بهين�ه  تخصي�ص  ب�ا 
اس�تراتژيك ب�ه عملي�ات تخلي�ه و بارگيری 
در هزينه ه�ای  ري�ال  ميلي�ون  مي�زان 197 
مصرف�ی تجهيزات اس�تراتژيك در بندر امام 

خمينی)ره( صرفه جويی شد.
ــاون دريايی و بندری اداره كل بنادرودريانوردی  مع
ــه نام گذاری  ــتان با اعالم اين خبر ب ــتان خوزس اس
ــال اصالح الگوی مصرف اشاره  ــال 88 به نام س س
ــزی اداره كل در خصوص بهبود  ــرد و از برنامه ري ك

شاخص های بهره  وری خبر داد.
عليرضا خجسته خاطرنشان كرد: به دنبال اين امر و 
ــور بندری در اين خصوص،  برنامه ريزی های اداره ام
ــاخص های بهره وری و  بهبود قابل مالحظه ای در ش
جابه جايی تجهيزات استراتژيك رخ داد كه منجر به 
صرفه جويی 197 ميليون ريالی در اين بخش گرديد.

ــت كه صرفه جويی صورت  وی در ادامه اذعان داش
ــوخت، روغن و  ــرف س ــای مص ــه در زمينه ه گرفت
ــتراتژيك بوده است كه در  ــتيك تجهيزات اس الس
ــبت به نيمه دوم سال قبل  ــال نس 6 ماهه اول امس

حاصل شده است.
خجسته با تأكيد بر كاهش زمان كاركرد تجهيزات 
به ميزان 26 درصد، افزايش تناژ عملكرد تجهيزات 
ــزان 39 درصد و كاهش جابه جايی تجهيزات  به مي
ــتيابی به اين عوامل  به ميزان 22 درصد گفت: دس
ــره وری تجهيزات به  ــاخص به منجر به افزايش ش

ميزان 97 درصد گرديد.

صرفه جویی 197 میلیون ریالی
 در امور عملیاتی بندر امام

ــی و عمران اداره كل بنادرودريانوردی  معاون مهندس
ــكله های اين بندر  هرمزگان اضافه كرد: طول كل اس
ــت كه از اين مقدار 600 متر در اختيار  800 متر اس
ــتفاده تجاری در نظر  بخش صيادی و مابقی برای اس

گرفته شده است.
وی با اشاره به آغار مرحله دوم اجرای اين طرح گفت: در 
مرحله دوم، حوضچه اين بندر در حجمی به ابعاد 495 

هزار مترمكعب و به عمق 5/5 متر اليروبی می شود.
وی كل اعتبار در نظر گرفته شده برای احداث اين بندر 
را 65 ميليارد ريال عنوان و ابراز اميدواری كرد مرحله 

دوم اين طرح تا پايان امسال به بهره برداری برسد.
گفتنی است بندر چند منظوره جاسك در شرق استان 
ــر 12 لنج باری  ــرار دارد و در حال حاض هرمزگان ق

تجاری و 170 لنج صيادی در آن فعاليت می كنند.

ورود یک کشتی فیلیپینی مخصوص 
حمل دام زنده به بندر بوشهر

برای اولين بار يك کش�تی مخصوص حمل دام 
زنده وارد بندر بوشهر شد.

ــی اداره كل بنادرودريانوردی  ــه گزارش روابط عموم ب
 Freisian Express ــتان بوشهر، اين كشتی كه اس
ــام دارد دارای مليت فيليپينی بوده و حامل 2271  ن
رأس گاو شيرده از بندر ويلمينگتون آمريكا است كه 
به سفارش يك شركت داخلی توليد محصوالت لبنی، 

وارد كشور شده اند.
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در بندر آبی چشمانت
معرفی یک شاعر دریایی- 5 )نزار قبانی(

 فرزاد آبادی

من شبيه ديگر عاشقان تو نيستم 
اگر ديگری ابری به تو دهد

من بارانت می دهم
اگر ديگری فانوسی

من ماه را در دستانت می گذارم
اگر ديگری شاخه ای

من درختان را برايت ارمغان می آورم
و اگر ديگری کشتی به تو دهد
من سفر را پيشكش تو می کنم

آشنایي

نزار قبانی، در سال 1923 ميالدی در شهر دمشق پايتخت سوريه چشم 
به جهان گش�ود. دروس ابتدايی و مقطع دبيرس�تان را در همين شهر 
گذراند. س�پس در رشته ی حقوق دانش�گاه دمشق مشغول به تحصيل 
شد و توانس�ت در س�ال 1945ميالدی مدرک کارشناسی خود را اخذ 
نماي�د. پس از اتمام تحصيالت، به ج�ای پرداختن به حرفه ی  وکالت بر 
آن ش�د تا به هيئت ديپلماتيك سفارت سوريه در قاهره بپيوندد. چند 
سالی در سفارت خانه ها ی کشورش در ترکيه، انگليس، لبنان و اسپانيا 

مشغول به کار بود. 
همزمان با انجام امور سياس�ی، به س�رودن ش�عر نيز پرداخت تا جايی 
که در س�ال 1966 ميالدی تصميم گرفت ميان سياس�ت و شعر يكی را 
برگزيند. پس جانب ش�عر را گرفت و از کليه ی س�مت های سياسی اش 
استعفا داد. انتشار اولين ديوان شعر او، تحت عنوان "قالت لی سمراء" 
)س�مرا به من گفت(، با استقبال گس�ترده ی مردم مواجه شد و او را به 

سرودن اشعار هر چه بيشتر تشويق کرد. 
"الهه!

از اين جادو رهايم کن
از عشقت

از اين کفر پاکم کن
مرا می خواهی؟

دستم را بگير و ببين چطور
در آتشت می سوزم

ای جاودانه!
صدايم را می شنوی؟

که از اعماق دريا می آيد

موج آبی چشمانت 
مرا به اعماق می خواند 

بی قايق
بی تجربه 

زير آب
نفس می کشم و غرق می شوم

غرق 
غرق"

عش�ق، قس�مت عمده ی آثار "ن�زار" را دربر می گيرد. خ�ود او چنين 
اعتراف می کند: "من از خانواده يی هستم که شغل آن ها عاشقی است. 
عش�ق با کودکان اين خانواده زاده می ش�ود، همان گونه که شيرينی با 
س�يب تولد می يابد. وقتی به يازده سالگی می رسيم، عاشق می شويم. 
در دوازده س�الگی دلتنگ و در سيزده سالگی، از نو عاشق می شويم و 
در چهارده س�الگی دلگير و دلتنگ. در خانواده ی ما، هر طفلی در سن 

پانزده سالگی پير است و در کار عاشقی صاحب طريقه يی".
ن�زار قبانی، تنها از عش�ق نس�روده اس�ت، بلك�ه قلم خ�ود را در راه 
آزادی ملت فلس�طين نيز به کار گرفته اس�ت. قصيده ی "يادداش�تی 
بر دفتر شكس�ت" در محافل ادبی و سياس�ی جهان غرب، غوغايی به 
راه انداخت. برخی س�رودن اين ش�عر را به فال ني�ك گرفتند و آن را 
مقدمه يی برای س�رودن هر چه بيشتر اش�عار سياسی تلقی کردند، اما 
برخی ديگر گفتند که ش�عر سياسی برازنده ی شخصی چون او نيست. 
به هر روی، قبانی ش�اعری اس�ت که فلس�طينی ها او را به عنوان زبان 
ادبی خود می شناس�ند. قبانی در ش�عری که ق�دس را توصيف کرده، 

انسان را به کوچه  باغ های بيت المقدس می برد:
"در اين زمانه تو را هر که بنگرد

به غم نشسته خيابان ها و کوچه ها
قدس 

شهر من
شهر پر طراوت زيتون و آشتی..."

نزار در پی کش�ته ش�دن همس�رش )بلقي�س( در س�ال 1981ميالدی 
قصيده يی می س�رايد. همسر قبانی در جريان بمب گذاری يك گروهك 
مخالف رژيم عراق در سفارت اين کشور، واقع در بيروت جان باخت. او 
در اين قصيده، لطيف ترين احساسات شاعرانه ی خود را برای خواننده 
بيان می کند و کش�ته ش�دن همس�رش را بهانه  يی برای محكوم کردن 

فتنه ها و تفرقه های موجود بين اقوام قرار می دهد. 
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"هميشه احساس می کردم در حال رفتن است
آماده ی عزيمت
بر پالک های او

هواپيمايی در حرکت 
برای اوج گرفتن

در کيف دستی او- از نخستين روز پيوندمان-
پاسپورتی بود

بليط هواپيمايی 
و ويزاهايی برای ورود به سرزمين هايی که هرگز نديده بود

زمانی از او پرسيدم
اين همه کاغذ پاره ها را چرا در کيف داری؟

گفت:
وعده ی ديداری دارم با رنگين کمان."

با کشته ش�دن بلقيس، نزار راهی سوييس می ش�ود. پس از چندی به 
فرانس�ه و س�پس به لندن، شهری که هميش�ه برايش مظهر آرامش و 
زيبايی بوده، می رود. در اين ش�هر، نزار همچنان به س�رودن اشعارش 
ادام�ه می دهد. کتاب های ش�عر او يكی پس از ديگری در کش�ورهای 
عربی چاپ می ش�ود و خوانندگان با ش�ور و ذوق بسياری، اين کتاب ها 
را می خرند. ش�هرت نزار در سراس�ر جهان عرب، زبان زد خاص و عام 
ش�ده بود. او ديگر به س�وريه تعلق نداش�ت، جهان�ی او را می طلبيد. 
نزار قبانی در آوريل 1998ميالدی در لندن چش�م از جهان فرو بست. 
ام�ا م�ردم همچنان خاط�ره ی او را که با صدای آرام ولی پر احس�اس، 
اش�عارش را می خواند، به ياد دارند. جس�د نزار قبانی به دستور حافظ 
اسد، رييس جمهور وقت سوريه، با احترام نظامی و تشريفات رسمی بر 
دوش هزاران نفر از دوس�تداران ش�عرش در دمشق، زادگاه او به خاک 

سپرده شد. 

"در بندر آبی چشمانت
باران رنگ های آهنگين دارد

خورشيد و بادبان های خيره کننده
سفر خود را در بی نهايت تصوير می کنند.

در بندر آبی چشمانت 
پنجره ای گشوده به دريا

و پرنده هايی در دور دست
به جستجوی سرزمين های به دنيا نيامده.

در بندر آبی چشمانت 
برف در تابستان می آيد. 
کشتی هايی با بار فيروزه

که دريا را در خود غرقه می سازند
بی آنكه خود غرق شوند. 

در بندر آبی چشمانت 
بر صخره های پراکنده می دوم چون کودکی

عطر دريا را به درون می کشم 
و خسته باز می گردم چون پرنده ای. 

در بندر آبی چشمانت 
سنگ ها آواز شبانه می خوانند

در کتاب بسته ی چشمانت
چه کسی هزار شعر پنهان کرده است؟

ای کاش، ای کاش دريانوردی بودم
ای کاش قايقی داشتم

تا هر شامگاه در بندر آبی چشمانت 
بادبان بر افرازم".

133شماره 28



نه شما بچرخید
نمایش تک پرده ای روی آب

ــاً روی فركانس اضطراری  ــن گفت وگو واقع متن اي
ــترا  ــواحل فينيس ــال 106 س ــتيرانی روی كان كش
ــپانيايی ها و آمريكايی ها در 16  ــان اس گاالچيا، مي

اكتبر 1997 ميالدي ضبط شده است.
اس�پانيايی ها ) با سر و صدای زمينه(: ... با شما 
صحبت می كند. لطفاً پانزده درجه به جنوب بچرخيد 
ــما داريد مستقيماً به  تا از تصادف اجتناب كنيد. ش

طرف ما می آييد. فاصله 25 گره دريايی.
ــما  ــدای زمينه(: ما به ش ــرو ص ــا )با س آمريكايی ه
پيشنهاد می كنيم پانزده درجه به شمال بچرخيد تا 

با ما تصادف نكنيد. 
اس�پانيايی ها: منفی. تكرار می كنيم. پانزده درجه 

به جنوب بچرخيد تا تصادف نكنيد.
آمريكايی ه�ا )ي�ك ص�دای ديگ�ر(: كاپيتان 
ــما صحبت  ــتی اياالت متحده آمريكا با ش يك كش
ــزده درجه به  ــما اخطار می كنيم پان می كند. به ش

شمال بچرخيد تا تصادف نشود.

ــنهاد نه عملی است و نه  اس�پانيايی ها: اين پيش
ــنهاد می كنيم پانزده درجه به  ممكن. به شما پيش

جنوب بچرخيد تا با ما تصادف نكنيد.
 آمريكايی ها )با صدای عصبانی(: كاپيتان ريچارد 
ــر يو اس اس  ــاو هواپيما ب ــاوارد فرمانده ن جمس ه
لينكلن با شما صحبت می كند. دو رزمناو، شش ناو 
منهدم كننده، پنج ناوشكن، چهار زير دريايی و تعداد 
زيادی كشتی های پشتيبانی ما را اسكورت می كنند. 
ــنهاد نمی كنم، به شما دستور می دهم  به شما پيش
ــمال عوض كنيد. در  ــان را پانزده درجه به ش راهت
غير اين صورت مجبور هستيم اقدامات الزم را برای 
ــاذ كنيم. لطفاً بالفاصله  تضمين امنيت اين ناو اتخ

اطاعت كنيد و از سر راه ما كنار برويد.
اسپانيايی ها: خوان مانوئل ساالس آلكانتارا با شما 
ــتيم و يك سگ، دو  صحبت می كند. ما دو نفر هس
ــت، ما  ــده غذا و يك قناری كه فعاًل خوابيده اس وع
را اسكورت می كنند. پشتيبانی ما ايستگاه راديويی 

ــره ديال ده ال كورونيا و كانال 106 اضطراری  زنجي
ــی نمی رويم، زيرا  ــچ طرف ــت. ما به هي دريايی اس
ــاختمان فانوس  ــن قرار داريم و در س ما روی زمي
ــنگی  ــواحل س ــترا آ- 853 روی س دريايی فينيس
ــتيم و هيچ تصوری هم نداريم كه اين  گاليچيا هس
ــله مراتب از چراغ های  چراغ دريايی در كدام سلس
دريای اسپانيا قرار دارد. شما می توانيد هر تصميمی 
ــاذ كنيد و هر غلطی كه  ــد اتخ كه به صالح تان باش
می خواهيد بكنيد تا امنيت كشتی كثافت تان را كه 
ــی می شود تضمين  به زودی روی صخره ها متالش
ــما  ــاز هم اصرار می كنيم و به ش ــد. بنابراين ب كني
ــن كار را بكنيد و راه  ــنهاد می كنيم عاقالنه تري پيش
ــان را پانزده درجه ی جنوبی تغيير دهيد تا از  خودت

تصادف اجتناب كنيد.
آمريكايی ها: آهان، باشد.گرفتيم. ممنون.
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